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Voorwoord
De wereld van de vrijetijdsbrache verandert razendsnel. Wat vandaag hot & happening is, kan morgen alweer uit zijn. Veiligheid, klimaatverandering, de rol van disruptors en technologische innovaties leggen een sterke druk op duurzame verdienmodellen. Daarnaast vergroten zappende consumenten de uitdaging voor ondernemers
in toerisme en recreatie.
Vast baken in deze woelige wereld is al meer dan 35 jaar het Trendrapport toerisme,
recreatie en vrije tijd waarin we terugblikken op de ontwikkelingen in het voorbije
jaar en inzicht geven in voor onze branche relevante trends en innovaties. Daarmee
bieden we bedrijven en organisaties in de vrijetijdssector veel bouwstenen voor een
toekomstbestendig businessmodel.
Nieuw onderdeel is dit jaar de Trendvisie 2017-2020 waar we een integraal toekomstperspectief voor de branche schetsen. Dat hebben we gedaan op basis van
data-analyses en een drietal trendpanels die we samen met de branche hebben ingericht. In een eerste exercitie zijn daaruit drie scenario’s ontwikkeld die we hier in
dit Trendrapport voor het eerst presenteren, inclusief implicaties voor de sector en
mogelijk te nemen acties.
Het rapport kwam ook dit jaar tot stand in samenwerking met de markt, het onderwijs en de overheid. NRIT Media, NBTC Holland Marketing, CELTH (Centre of Expertise Leisure, Toerisme & Hospitality) en CBS hebben in een intensieve samenwerking
dit rapport samengesteld. Het CBS is in deze uitgave verantwoordelijk voor de invulling van deel 2 van het rapport. Daarnaast hebben we zoals elk jaar de verbinding
gezocht met branche-, koepel- en kennisorganisaties die de branche of delen daarvan vertegenwoordigen. Met hun input leggen we dit jaar de verbinding tussen het
papieren rapport en ons digitale kennisplatform op www.nritmedia.nl.
Dit jaar had het rapport niet kunnen worden samengesteld zonder de medewerking
van:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
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1

Demografische trends

In demografisch opzicht staan we voor grote uitdagingen. De wereldbevolking blijft
groeien, maar vooral in minder ontwikkelde landen. Dat geeft in die landen een sterke
druk op de voorzieningen maar veroorzaakt ook in nabijgelegen rijkere landen en
regio’s een sterkere instroom. Een instroom die sommige landen best goed kunnen gebruiken omdat hun bevolking door natuurlijke aanwas nauwelijks groeit of
zelfs krimpt. Nederland is hier een middenmoter met beperkte natuurlijke aanwas
en met een sterkere groei door immigratie. Net als in veel andere landen groeien in
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Nederland de grote steden in de toekomst sterker als kleinere steden en perifeer
gelegen gebieden. Dat geeft druk op zowel het leefbaar houden van de stad als
gevolg van toegenomen drukte als het buitengebied waar vanwege krimp en vergrijzing de voorzieningen onder druk staan. Voor het toerisme zit de groei vooral in de
seniorenmarkt.
Hoofdpunten
•
De Verenigde Naties verwachten dat er in 2030 9,8 miljard mensen op de
wereld rondlopen. Elk jaar komen er 83 miljoen wereldburgers bij.
•
In de voor het Nederlands toerisme belangrijke herkomstlanden groeit en
krimpt de bevolking wisselend.
•
Op 1 januari 2017 telde de Europese Unie 511,8 miljoen inwoners, anderhalf
miljoen meer dan in 2016 (+3 procent). Aangezien het geboorte- en sterftecijfer (5,1 miljoen) in de Unie elkaar in evenwicht hielden, kwam de groei van de
bevolking uitsluitend door netto-immigratie.
•
Nederland had op 1 januari 2017 bijna 17,1 miljoen inwoners, bijna 111 duizend meer dan een jaar eerder. De Nederlandse bevolking groeide het afgelopen jaar vooral door migratie: per saldo vestigden zich 79.000 mensen in ons
land. De natuurlijke aanwas bedroeg 24 duizend.
•
Voor de komende jaren verwacht het CBS dat de bevolking nog doorgroeit,
zowel door natuurlijke aanwas als door migratie. Begin 2020 telt Nederland
volgens de Kernprognose 2016-2060 een bevolkingsomvang van 17,3 miljoen personen.
•
Nederland is de afgelopen jaren in versneld tempo vergrijsd. Op 1 januari
2016 telde Nederland iets meer dan drie miljoen inwoners van 65 jaar of ouder. Het aandeel 65-plussers op de totale bevolking bedraagt daarmee 18,2
procent. Dat was in de jaren vijftig van de vorige eeuw nog maar 8 procent.
•
De komende decennia zal de bevolking van de vier grote steden naar verwachting sterk blijven groeien. Ook voor de meeste middelgrote gemeenten wordt
een groei van het aantal inwoners voorzien, terwijl veel kleinere, vooral perifeer gelegen gemeenten verder zullen krimpen. Vrijwel overal zal het aantal
huishoudens blijven toenemen.
•
Senioren worden steeds belangrijker voor de Nederlandse vakantiemarkt. Het
aantal vakanties van senioren is de afgelopen tien jaar aanzienlijk gestegen,
van 9,6 miljoen vakanties in 2006 tot 11,4 miljoen in 2016, oftewel een groei
van 19 procent.
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1.1

Wereldbevolking

Halverwege juli 2017 registreerde het United States Census Bureau (USCB) een wereldbevolking van 7,403 miljard mensen. De meesten daarvan wonen in China (bijna
1,4 miljard), India (bijna 1,3 miljard), de Verenigde Staten (327 miljoen), Indonesië
(261 miljoen) en Brazilië (207 miljoen). In de hele Europese Unie wonen 512 miljoen
mensen. Elke acht seconden wordt er op de wereld een baby geboren en elke 12
seconden sterft er iemand. Elke 33 seconden migreert er iemand in de wereld.
De Verenigde Naties verwachten dat in 2030 9,8 miljard mensen op de wereld
rondlopen. Elk jaar komen er 83 miljoen wereldburgers bij. Dat betekent dat bij
de volgende eeuwwisseling in 2100 zo’n 11,2 miljard mensen op de aarde leven.
De groei zwakt wel wat af. Tien jaar geleden groeide de wereldbevolking nog met
1,24 procent per jaar, nu is dat 1,1 procent per jaar. Tussen 2017 en 2050 zal de
groei zich concentreren in negen landen: India, Nigeria, de Democratische Republiek
Congo, Pakistan, Ethiopië, Tanzania, de VS, Uganda en Indonesië. Het is opvallend
en verontrustend dat in de 47 minst ontwikkelde landen de bevolking door geboorte
sterk groeit. Zo wonen in 2050 in Afrika tweemaal zoveel mensen als nu. Dat zet een
grote druk op de voedselvoorziening, gezondheidszorg en onderwijs. Ondanks dat
hebben steeds meer landen (83) een lager geboortecijfer (2,1 geboortes per vrouw)
dat nodig is om de bevolking op peil te houden. In tien landen krimpt de bevolking
met meer dan 15 procent in 2050. Dat zijn Bulgarije, Kroatië, Litouwen, Polen, Moldavië, Roemenië, Servië, Oekraïne en de Virgin Islands.
Vergeleken met 2017 is het aantal wereldburgers dat ouder is dan 60 in 2050 verdubbeld en zijn er dan 2,1 miljard 60-plussers. In Europa is op dit moment al 25%
van de bevolking 60 jaar of ouder en groeit naar 35% in 2050. Het aandeel 60-plussers blijft gedurende de hele tweede helft van de eeuw op dat niveau. De heeft grote
gevolgen voor de verhouding tussen werkenden en niet-werkenden en zet gezondheidszorg, pensioenen en sociale voorzieningen onder druk.

Vergeleken met 2017 is het aantal wereldburgers dat
ouder is dan 60 in 2050 verdubbeld en zijn er dan 2,1
miljard 60-plussers.
De VN verwacht dat er grote stromen migranten zullen blijven bestaan tussen de
regio’s, vaak tussen regio’s met lage en middeninkomens en landen met hoge inkomens. In Europa zal de immigratie, die wereldwijd op 3,2 miljoen mensen per jaar
ligt, de krimp door minder geboortes niet op kunnen vangen. Als gevolg daarvan
krimpt de Europese bevolking van 742 miljoen in 2017 naar 716 miljoen in 2050.
In de voor het Nederlands toerisme belangrijke herkomstlanden groeit en krimpt
de bevolking wisselend. In Duitsland gaat de bevolking krimpen van 82,1 miljoen
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in 2017 tot 79,2 miljoen in 2050. De Belgische bevolking groeit in die periode van
11,4 miljoen naar 12,5 miljoen, en de Britse bevolking van 66,2 miljoen naar 75,4
miljoen. Ook in Frankrijk groeit de bevolking (van 65,0 miljoen naar 70,6 miljoen). In
Italië krimpt de bevolking van 59,4 miljoen in 2017 naar 55,1 miljoen in 2050 en in
Spanje van 46,6 miljoen naar 44,4 miljoen.

1.2

Europa

Op 1 januari 2017 telde de Europese Unie 511,8 miljoen inwoners, anderhalf miljoen meer dan in 2016 (+3 procent). Aangezien het geboorte- en sterftecijfer (5,1
miljoen) in de Unie elkaar in evenwicht hielden, was de groei van de bevolking uitsluitend het gevolg van netto-immigratie. Met 82,8 miljoen inwoners is Duitsland het
grootste land van de Europese Unie, gevolgd door Frankrijk (67,0 miljoen), GrootBrittannië (65,8 miljoen), Italië (60,6 miljoen), Spanje (46,5 miljoen) en Polen (38,0
miljoen). De sterkste relatieve groei werd gesignaleerd in Luxemburg (+20 procent),
Zweden (+15 procent), Malta (+14 procent), Ierland (+11 procent), Oostenrijk (+10
procent), Duitsland (+8 procent), Cyprus (+8 procent), Denemarken (+7 procent),
Groot-Brittannië (+7 procent) en Nederland (+6 procent). Er waren ook landen, vooral
in Oost-Europa, waar de bevolking flink kromp zoals Litouwen (-14 procent), Letland
(-10 procent), Kroatië (-9 procent), Bulgarije (-7 procent) en Roemenië (-6 procent).
De Europese Unie vergrijst in rap tempo. In 2005 was 15,6 procent van de Europeanen 66 jaar of ouder. Tien jaar later was dat 18,9 procent. Van de voor het
Nederlands toerisme belangrijkste herkomstlanden is Duitsland met 21,0 procent
het meest vergrijsd. Het Verenigd Koninkrijk zit met 17,7 procent op het niveau van
Nederland (17,8 procent) en België zit daar weer iets boven (18,0 procent). Het is
ook interessant om naar het aandeel kinderen (0-14 jaar) te kijken. Dat ligt alleen
in Duitsland (13,2 procent) onder het Europees gemiddelde (15,6 procent). In het
Verenigd Koninkrijk ligt dit aandeel met 17,7 procent weer boven het gemiddelde en
ook België heeft met een aandeel van 17,0 procent relatief veel kinderen. Nederland
scoort hier met 16,7 procent iets boven het Europees gemiddelde.
In de Europese Unie zijn bijna 27 miljoen mensen 80 jaar of ouder, 7 miljoen meer
dan in 2005. Zij maken nu 5 procent van de bevolking uit. De meeste ouderen (twee
derde) zijn vrouwen. Gemiddeld leeft iemand die 80 wordt in de Europese Unie nog
9,5 jaar. Nederland zit daar met 9,3 jaar net onder. In België is dat met 9,7 weer
hoger. In 2025 zal meer dan twintig procent van de bevolking van de Europese Unie
65 jaar of ouder zijn.

1.3

Nederland

Nederland had op 1 januari 2017 bijna 17,1 miljoen inwoners, bijna 111 duizend
meer dan een jaar eerder. De Nederlandse bevolking groeide het afgelopen jaar
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vooral door migratie, per saldo (immigratie minus emigratie) vestigden zich 79.000
mensen in ons land. De natuurlijke aanwas (geboorte minus sterfte) bedroeg 24 duizend. De groei van de Nederlandse bevolking versnelt de laatste jaren, vooral door
migratie. Het aantal geboorten schommelt de laatste jaren tussen de 170 duizend
en 175 duizend. Het aantal overledenen bereikte in 2015 en 2016 een hoogtepunt
met jaarlijks bijna 150 duizend sterfgevallen. De natuurlijke aanwas van de bevolking
is de afgelopen twintig jaar meer dan gehalveerd.
Van de totale Nederlandse bevolking is 23 procent allochtoon, waarvan 56 procent
niet westers. De grootste groep allochtonen komt uit Turkije (400 duizend), Marokko (391 duizend), Indonesië (364 duizend), Duitsland (357 duizend), Polen (161
duizend), (Voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba (154 duizend) en België (118
duizend).
In 2016 vestigden zich 231 duizend immigranten in Nederland en vertrokken 152
duizend Nederlanders. Nederland kende vorig jaar een sterke immigratie vanuit Syrië
(28 duizend) en Afrika (17 duizend). In de jaren negentig van de vorige eeuw kwamen
veel Joegoslaven naar Nederland, rond de eeuwwisseling gevolgd door Afghanen.
Het eerste decennium van deze eeuw kende een relatief bescheiden asielinstroom
met Irakezen als grootste groep. Overigens is niet asielmigratie maar gezinsvorming
of -hereniging nog steeds de meest voorkomende reden om zich in Nederland te
vestigen. De top vijf van landen waar gezinsmigranten vandaan komen, bestond in
2015 uit Polen, Syrië, Duitsland, India en het Verenigd Koninkrijk.
Het aantal Nederlanders dat in 2016 verhuisde is in jaren niet zo groot geweest.
In 2016 wisselden bijna 1,8 miljoen mensen van woning, 318 duizend meer dan
in 2013. In de afgelopen veertig jaar zijn er niet eerder zo veel personen verhuisd.
Belangrijke reden is het weer op gang komen van de woningmarkt. De stijging van
het aantal verhuizingen betreft vooral verhuizingen tussen gemeenten. Dat aantal is
niet eerder zo hoog geweest, ook als het aantal verhuizingen van recente gevestigde
Syrische asielzoekers in mindering zou worden gebracht. Naar verhouding is het
aantal verhuizingen van dertigers, samen met de thuiswonende kinderen, het meest
gestegen. Onder deze leeftijden bevinden zich veel jonge gezinnen die op zoek gingen naar een grotere woning.
Het aantal eenpersoonshuishoudens is sinds 1971 verviervoudigd en bedraagt begin 2017 bijna 3 miljoen. Inmiddels bestaat bijna 40 procent van alle particuliere
huishoudens uit één persoon. Sinds 1971 is het aantal meerpersoonshuishoudens
ook toegenomen, maar in veel mindere mate. In 2017 telde Nederland 4,8 miljoen
meerpersoonshuishoudens.

18

Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2017
Gebruikerslicentie: NHL Stenden Hogeschool

Ontwikkeling Nederlandse bevolking 2000-2016 en kernprognose 2016-2060

Figuur 1.1
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Bevolkingsprognose
Voor de komende jaren verwacht het CBS dat de bevolking nog doorgroeit, zowel
door natuurlijke aanwas als door migratie. Begin 2020 telt Nederland volgens de
Kernprognose 2016-2060 een bevolkingsomvang van 17,3 miljoen personen, 94
duizend meer dan volgens de Bevolkingsprognose 2014-2060. In 2060 voorziet de
Kernprognose 18,2 miljoen inwoners. Hier zitten wel onzekerheidsmarges omheen:
er is een kans dat het inwonertal dan wat lager ligt, maar het is ook mogelijk dat het
juist wat hoger zal zijn.

Op basis van de huidige stand van de volksgezondheid
en de medische technologie hebben 65-jarigen
gemiddeld nog 19,8 jaar te leven.
In 2016 was de levensverwachting van de Nederlander ruim vijf jaar hoger dan in
1956, het jaar waarin de Algemene Ouderdomswet werd aangenomen. Op basis van
de huidige stand van de volksgezondheid en de medische technologie hebben 65-jarigen gemiddeld nog 19,8 jaar te leven. De prognose voorziet een verdere stijging
met nog eens vijf jaar tot 2060.
Het aantal inwoners jonger dan 20 jaar schommelt de komende jaren naar verwachting tussen de 3,7 en 3,9 miljoen. Voor de 20- tot 65-jarigen wordt onder invloed
van de extra immigratie tussen 2016 en 2021 een stijging met bijna 60 duizend
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personen voorzien, tot 10,2 miljoen. Het aantal 65-plussers loopt naar verwachting
op van 3,2 miljoen nu naar maximaal 4,8 miljoen rond 2040.
Het aantal personen in de AOW-gerechtigde leeftijd neemt tussen nu en 2040 minder sterk toe als gevolg van de verhoging van de AOW-leeftijd. In 2040 worden 3,9
miljoen personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt, verwacht. De verhouding AOWgerechtigde inwoners ten opzichte van de bevolking in de werkzame leeftijd in 2040
komt uit op 1 op de 2,6. Bij een AOW-leeftijd van 65 jaar zou dit 1 op de 2,0 zijn.
Gegeven de hernieuwde toename van de vluchtelingenstroom naar Zuid-Europa en
het aantal nog her te verdelen vluchtelingen dat zich daar al bevindt, lijkt het voorbarig te veronderstellen dat de periode van een verhoogd aantal asielzoekers al achter
ons ligt. Voor de korte termijn valt op grond daarvan eerder een stijging dan een daling te verwachten. Aan de andere kant lijkt een terugkeer naar de instroomniveaus
van 2015 niet waarschijnlijk, aangezien het sindsdien voor vluchtelingen aanmerkelijk
moeilijker is geworden om naar West-Europa te reizen. Vanaf 2022 gaat de Kernprognose uit van een structureel niveau van krap 8 duizend asielmigranten per jaar,
overeenkomstig de langetermijnveronderstellingen van de Bevolkingsprognose. Er
wordt van uitgegaan dat zo’n 50 procent van de asielaanvragers zich in Nederland
kunnen inschrijven.
Leeftijdsopbouw
Nederland is de afgelopen jaren in versneld tempo vergrijsd. Op 1 januari 2016 telde
Nederland iets meer dan drie miljoen inwoners van 65 jaar of ouder. Het aandeel
65-plussers op de totale bevolking bedraagt daarmee 18,2 procent. Dat was in de
jaren vijftig van de vorige eeuw nog maar 8 procent. Maar de vergrijzing is niet overal
in Nederland even sterk. Vooral de randen van Nederland vergrijzen bovengemiddeld
sterk. Door de vergrijzing is de natuurlijke aanwas in veel van deze regio’s negatief
geworden wat bijdraagt aan de krimp. Steden zijn en blijven relatief jong door de continue instroom van jongeren, die daar vaak blijven wonen als ze een partner vinden
en kinderen krijgen. De kleinere gemeenten hebben juist te maken met een uitstroom
van jongeren. Regio’s met naar verhouding de meeste 65-plussers zijn Zeeland, het
noorden en oosten van de provincie Groningen, Drenthe, de Achterhoek en grote
delen van Limburg. Een tegenovergestelde ontwikkeling zien we in de Randstad en
in enkele stedelijke gebieden daarbuiten. De minst vergrijsde regio van Nederland
is Flevoland waar slechts 12 procent van de bevolking 65 jaar of ouder is. Omdat
interregionale verhuisstromen meer gericht zijn op de grotere steden en de Randstad
en steeds minder 25- tot 29-jarigen en dertigers terugkeren naar de oorspronkelijke
regio is het perspectief niet rooskleurig.
Dat Nederlanders steeds ouder worden blijkt ook uit de verdubbeling van het aantal
100-plussers. Op 1 januari 2017 woonden in Nederland 2.225 honderdplussers,
124 meer dan een jaar geleden en ruim tweemaal zoveel als twintig jaar geleden.
Het CBS verwacht in de meest recente bevolkingsprognose dat er in 2031 meer dan
4 duizend eeuwelingen zijn.
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Het aantal tachtigers en negentigers is de afgelopen twintig jaar ook toegenomen,
maar wel minder snel dan het aantal honderdplussers. Tussen 1997 en 2017 nam
het aantal tachtigers met 52 procent toe tot ruim 642 duizend, het aantal negentigers steeg met 90 procent tot bijna 112 duizend. De stijging hangt samen met de
almaar dalende sterftekansen en een gestage toename van de geboorten vanaf
halverwege de 19e eeuw tot ver in de 20e eeuw.
Figuur 1.2
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Huishoudens
Op 1 januari 2016 telde Nederland ruim 7,7 miljoen huishoudens. Dat waren er 56
duizend meer dan een jaar eerder. Hiervan kwamen er 23 duizend bij in en rond
de vier grote steden. In de regio Groot-Amsterdam kwam 16 procent van de extra
huishoudens terecht. Groot-Rijnmond en regio Utrecht namen ieder bijna 9 procent
voor hun rekening. Samen met de regio Den Haag ging het om 40 procent van de
toename in het aantal huishoudens. In 2015 nam het aantal huishoudens in Nederland met 0,7 procent sneller toe dan de bevolking (0,5 procent), waarmee de langetermijnverschuiving van meer- naar eenpersoonshuishoudens doorzet. Vergeleken
met 2000 zijn er nu 14 procent meer huishoudens en 7 procent meer inwoners. Het
aantal eenpersoonshuishoudens nam met 28 procent toe, het aantal meerpersoonshuishoudens met 6 procent.
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Regionaal
De komende decennia zal de bevolking van de vier grote steden naar verwachting
sterk blijven groeien. Ook voor de meeste middelgrote gemeenten wordt een groei
van het aantal inwoners voorzien, terwijl veel kleinere, vooral perifeer gelegen gemeenten verder zullen krimpen. Vrijwel overal zal het aantal huishoudens blijven toenemen. Dit blijkt uit de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2016 van het
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS).
Van de verwachte groei van de Nederlandse bevolking – bijna 950 duizend tussen
2015 en 2030 - zal bijna driekwart plaatsvinden in de grotere gemeenten, met 100
duizend of meer inwoners erbij. De grootste groei wordt verwacht voor de vier grote
steden, die in 2030 gemiddeld 15 procent meer inwoners dan in 2015 zullen tellen.
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht zijn samen goed voor een derde van
de Nederlandse bevolkingsgroei per saldo tot 2030.
In het westen van Nederland bevinden zich diverse andere sterke groeiers zoals
Almere, Haarlem, Haarlemmermeer en Amersfoort. Hier groeien ook diverse buurgemeenten van de grote steden sterk, zoals Diemen bij Amsterdam en Rijswijk bij
Den Haag. In het zuiden van Nederland wordt de groei getrokken door de Brabantse
steden Tilburg, Eindhoven, Den Bosch en Breda. In het oosten van Nederland blijft
het inwonertal van Zwolle, Arnhem, Nijmegen en Ede sterk groeien. In het noorden
kennen Groningen en Leeuwarden een beduidende groei.
Vooral kleinere gemeenten zullen hun bevolking verder zien afnemen. Dit is onder
meer het geval in Drenthe, Noordoost-Groningen, de Achterhoek, Noord-Limburg en
Zeeuws-Vlaanderen. In 2030 zal bijna een op de vijf gemeenten minder inwoners tellen dan nu. Daartegenover staan ook veel kleine gemeenten met een groeiende of
stabiel blijvende bevolking. Verder naar de toekomst zal de bevolking van Nederland
minder hard groeien, waardoor steeds meer kleinere gemeenten te maken zullen
krijgen met krimp.
Het aandeel 65-plussers ligt in de grote steden beduidend lager dan in de kleinere
gemeenten. Dit verschil in vergrijzing zal in de toekomst verder toenemen. Naar verwachting tellen de grote steden in 2030 gemiddeld 17 procent ouderen, tegenover
26 procent in de kleinere gemeenten. In het begin van deze eeuw was de vergrijzing
in zowel grote, middelgrote als kleinere gemeenten nog vrijwel gelijk, bijna 15 procent. Steden zijn en blijven relatief jong door de continue instroom van jongeren, die
daar vaak blijven wonen als ze een partner vinden en kinderen krijgen. De kleinere
gemeenten hebben juist te maken met een uitstroom van jongeren. Dit is het sterkst
te zien in de regio’s buiten de Randstad.
In vrijwel alle gemeenten zal het aantal huishoudens toenemen, in totaal tussen 2015
en 2030 rond 700 duizend extra huishoudens. Dit betekent dat bijna overal in Nederland nog extra woningen moeten worden gebouwd. In slechts enkele gemeenten,
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Figuur 1.3

Regionale bevolkingsprognose 2020-2040
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voornamelijk aan de oostgrens van Nederland, zal het aantal huishoudens niet meer
toenemen of zelfs afnemen.
Demografie en de vakantiemarkt
Senioren (55-plussers) worden steeds belangrijker voor de Nederlandse vakantiemarkt. Het aantal vakanties van senioren is de afgelopen tien jaar aanzienlijk gestegen, van 9,6 miljoen in 2006 tot 11,4 miljoen in 2016, een groei van 19 procent.
Bijna een derde van alle vakanties onder Nederlanders wordt ondernomen door senioren. Dit meldt NBTC-NIPO Research op basis van het ContinuVakantieOnderzoek en
aanvullend uitgevoerd onderzoek naar het vakantiegedrag van senioren.
In 2016 ging 74% van de 5,4 miljoen Nederlandse senioren op vakantie. Gemiddeld
ging de 55-plusser 3 keer per jaar op vakantie, wat hoger ligt dan gemiddeld (2,7
keer). Senioren geven bovengemiddeld uit aan vakanties. Per vakantie wordt zo’n
480 euro besteed (voor de gemiddelde Nederlander ligt dat op 440 euro).
Senioren gaan relatief vaak op vakantie in eigen land (54% van alle vakanties).
Voor de gehele Nederlandse bevolking ligt de verhouding binnenland/buitenland
op 49%/51%. De provincies Limburg, Gelderland en Drenthe zijn daarbij het meest
populair. Bij buitenlandse vakanties is Duitsland de nummer één: 25% van alle bui-
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tenlandse seniorenvakanties wordt bij onze oosterburen doorgebracht. Spanje en
Frankrijk volgen met 14% respectievelijk 13%. Tijdens vakanties overnachten senioren relatief veel in hotels (37%) en relatief wat minder op campings en in bungalows.
Als senioren kamperen doen ze dat relatief vaak in een caravan of camper.

Senioren (55-plussers) worden steeds belangrijker voor
de Nederlandse vakantiemarkt.
Tijdens hun vakantie behoren wandelen en fietsen tot de meest populaire activiteiten.
Een mooie natuur wordt door senioren als belangrijkste aspect genoemd bij het
kiezen van een vakantie. Het aspect scoort daarmee hoger dan bijvoorbeeld de accommodatie of het prijsniveau.
Zeven op de tien senioren geven aan het hoogseizoen te mijden bij het kiezen van
een vakantie. Ze gaan vaak in het voor- en naseizoen op vakantie, meer nog dan in
de zomermaanden. Hiermee dragen ze bij aan een betere spreiding van vakanties
over het jaar.
NBTC-NIPO Research verwacht dat het aantal vakanties van senioren tot en met
2030 groeit met 26%. Door de relatief sterke groei van het aantal 75+-ers zal deze
groep ook op de vakantiemarkt sterk aan belang winnen.
Demografie en horeca
Door vergrijzing nemen de omvang van de foodservicebestedingen van ouderen en
hun belang in de totale bestedingen toe. Foodservicebedrijven zullen hierop hun aanbod, service en marketing moeten aanpassen. Dat stelt het ING Economisch Bureau
in de Sectorvisie Foodservice. In 2015 gaven 65-plussers ruim 2,1 miljard euro uit
aan eten en drinken buiten de deur. Naar verwachting zijn hun bestedingen in 2020
goed voor 2,5 miljard euro, oftewel een groei van meer dan 15% in vijf jaar tijd. Ook
in de jaren daarna ligt een toename in het verschiet waardoor het belang van ouderen
in de totale bestedingen stijgt. Naast het aantal ouderen stijgt ook de diversiteit binnen de groep. Drie factoren die een rol spelen zijn:
1. Grotere inkomensongelijkheid onder ouderen
Hoewel senioren gemiddeld steeds rijker worden, neemt de ongelijkheid in inkomen
en vermogen toe. Tegenover oudere stellen met een hoog inkomen staan lager opgeleide ouderen en senioren met een kortere werkloopbaan met een bescheiden
pensioen. De markt voor ouderen met een beperkt budget blijft bestaan maar het
aantal huishoudens dat zich buiten de deur kwalitatief betere, luxere en duurdere
producten kan veroorloven groeit sneller.
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2. Mate van zelfredzaamheid loopt uiteen
De levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen is bij 65-plussers duidelijk
gestegen. Dat geeft een impuls aan de zelfredzaamheid van ouderen, zorgt dat ze
vaker een auto bezitten, er vaker op uit gaan en langer thuis wonen. Binnen de groep
senioren groeit het aantal consumenten van 75+ de komende decennia het hardst.
Deze groep kampt relatief vaker met lichamelijke beperkingen en is daardoor meer
hulpbehoevend. De toegankelijkheid van foodservicegelegenheden wordt daardoor
belangrijker, net als het vermogen van medewerkers om zich in de oudere gast te
verplaatsen.
3. Verschillen in eetgewoonten en motivatie
Om ouderen in te delen naar eetgewoonten hanteert Wageningen Universiteit een
driedeling. Voor de ene persoon is gewoonte de belangrijkste drijfveer en de praktijk laat zien dat ouderen die gewoonte nog maar beperkt aanpassen. Ouderen zijn
daardoor ook relatief trouw aan hun favoriete eetgelegenheid, stelt het FSIN. Andere
ouderen zien eten vooral als manier om gezond te blijven of leggen de nadruk op
het sociale aspect van de maaltijd. Binnen foodservice zorgt het toevoegen van elementen die aansluiten bij een specifieke motivatie voor onderscheidend vermogen.
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Economische trends
De Nederlandse economie zit in een positieve flow en ook voor de komende jaren
worden mooie groeicijfers verwacht. Voor onze branche is vooral de stemming onder consumenten belangrijk, en die verbeterde in 2016 sterk. Dat zagen we terug
in mooie omzetgroei in horeca en verblijfsrecreatie. Groei die naar verwachting in
2017 doorzet. Toch kan het licht voor de Nederlandse economie op oranje springen
door de aanstaande Brexit of andere onzekerheden in de wereld. Positief is dan weer
wel dat Nederlanders in tijden van crisis nauwelijks op de hoofdvakantie bezuinigen.
Voor de binnenlandse vakantiemarkt is dat wel slecht nieuws omdat de hoofdvakantie
meestal in het buitenland wordt doorgebracht. Bedrijven kunnen wel inspelen op de
bezuinigingsstrategieën die consumenten hanteren bij vakanties en een dagje uit.
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Hoofdpunten
•
In 2016 groeide de Nederlandse economie met 2,2 procent iets harder dan in
2015. De groei was de hoogste sinds de start van de crisis in 2008.
•
De stemming onder consumenten verbeterde verder in 2016. Aan het begin
van het jaar daalde het consumentenvertrouwen een paar maanden, maar
herstelde daarna sterk. Eind 2016 werd het hoogste niveau in ruim negen
jaar bereikt.
•
Het Centraal Planbureau verwacht dat in 2017 de economie met 2,4 procent
groeit en in 2018 met 2,0 procent. De laatste keer dat vergelijkbare groeicijfers werden genoteerd, dateert van voor de financiële crisis.
•
Het licht voor de Nederlandse economie kan op oranje springen, als internationale onzekerheden veranderen in tegenvallers zoals bijvoorbeeld de Brexit, de
financiële instabiliteit van Europese landen of de handelsrelatie tussen landen.
•
In 2016 heeft de Nederlandse horeca 6,5 procent meer omgezet dan een
jaar eerder. De omzet in de verblijfsrecreatie steeg in 2016 met 5,4 procent
ten opzichte van 2015. Volgens Rabobank profiteren horeca en recreatie momenteel maximaal van de gunstige economische ontwikkelingen. Toenemende
particuliere consumptie heeft een positieve impact op de vraag in de markt en
de verwachting is dan ook dat de groei in 2017 verder doorzet.
•
In 2016 groeide toerisme (3,1 procent) sterker dan de wereldeconomie (2,5
procent). Toerisme groeide daarmee voor het zesde jaar op rij sterker dan de
wereldeconomie.
•
In tijden van recessie wordt door de Nederlanders weinig op de hoofdvakantie
bezuinigd. Na de crisis wordt snel weer meer uitgegeven. Korte tussendoorvakanties en dagtrips zijn wel gevoelig voor crisis.
•
Dat de crisis er bij de Nederlanders heeft ingehakt ziet ook het Nibud in hun
jaarlijkse Vakantiegeld-enquête. Het Nibud signaleert dat Nederlanders het vakantiegeld steeds vaker gebruiken om mee te sparen.
•
Ondanks de aantrekkende economie zijn de meeste Nederlanders dagelijks
bezig met het besparen op kostenposten. Op lifestyle en vrije tijd wordt vaak
bespaard met kortingsacties of het zelf meenemen van eten en drinken.
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2.1

De Nederlandse economie in 2016

In 2016 groeide de Nederlandse economie met 2,2 procent iets harder dan in 2015.
De groei was de hoogste sinds de start van de crisis in 2008. Vooral de binnenlandse bestedingen, investeringen en consumptie droegen bij aan de groei. Anders
dan in 2015 is in 2016 ook het saldo van export en import positief. Er kwamen, net
als een jaar eerder, ongeveer honderdduizend banen bij en de werkloosheid kende
de sterkste daling in tien jaar tijd, maar de werkloosheid is nog altijd hoger dan voor
de crisis.
De Nederlandse economie groeide in 2016 harder dan het gemiddelde van de Europese Unie (1,8 procent). De groei in ons land (2,2 procent) was hoger dan in Duitsland (1,9 procent) en het Verenigd Koninkrijk (1,8 procent). Ook de economische
groei in België (1,2 procent) en Frankrijk (1,1 procent) kwam in 2016 lager uit dan
die van Nederland.

Omdat de inkomens van huishoudens gemiddeld verder
toenamen, was er ruimte voor meer consumptie.
Het herstel van de economie ging hand in hand met het herstel van de markt voor
koopwoningen. Ook het aantal (Nederlandse en buitenlandse) passagiers van en naar
Nederlandse luchthavens bereikte in 2016 een record. De groei van de binnenlandse
bestedingen vormt naast de export een belangrijke pijler onder het economisch
herstel. Omdat de inkomens van huishoudens gemiddeld verder toenamen, was er
ruimte voor meer consumptie. In 2016 steeg het reëel beschikbaar inkomen van
huishoudens met 1,4 procent. De stijging hing onder meer samen met het toegenomen aantal banen en de cao-loonstijging die uitzonderlijk hoog boven de (lage)
inflatie uittorende.
Prijzen
De stijging van de consumentenprijzen was met 0,3 procent de laagste in dertig jaar.
Vanaf medio 2016 trekt de inflatie wel weer aan. De ontwikkeling van de olieprijs
heeft hierop een grote invloed. De kerninflatie, de prijsontwikkeling exclusief energie,
voeding, alcohol en tabak, bedroeg 0,8 procent. De prijzen van diensten waren in
2016 gemiddeld 0,9 procent hoger dan in 2015. Dit is de laagste prijsstijging van
diensten voor consumenten sinds 2006. Een hotelovernachting kostte in 2016 ruim
8 procent meer dan in 2015 en de prijzen in de horeca stegen met bijna 2 procent.
Nog altijd houdt de Europese Centrale Bank de rente laag en koopt zij obligaties op
om de inflatie aan te wakkeren en economieën te stimuleren. De rentes voor overheden, bedrijven en huishoudens dalen en de hypotheekrentes liggen inmiddels op een
historisch laag niveau.
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Arbeidsmarkt
Het aantal WW-uitkeringen daalde weliswaar, maar ligt nog boven de 400 duizend.
Ook nam het aantal bijstandsuitkeringen nog verder toe. Er waren 467 duizend personen (tot de AOW-gerechtigde leeftijd) afhankelijk van bijstand. Daarnaast zit de
banengroei voor werknemers vooral in meer flexwerk, al nam het aantal werknemers
met een vast contract voor het eerst sinds tijden weer toe. De stijging van het aantal
zzp’ers vlakte behoorlijk af.
Ruim 8,4 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar hadden in 2016 betaald werk. Dat komt
neer op 66 procent van alle mensen in die leeftijdsgroep. Deze zogeheten netto
arbeidsparticipatie was iets hoger dan een jaar eerder. Ruim 4,5 miljoen mannen en
bijna 3,9 miljoen vrouwen waren in 2016 aan het werk. Dit zijn 109 duizend meer
werkenden dan een jaar eerder. Van de werkzame beroepsbevolking werkte ruim de
helft voltijds. Onder mannen ligt het aandeel voltijders veel hoger (74 procent) dan
onder vrouwen (25 procent).
Inkomen
Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens is in 2016 voor het tweede jaar op
rij gestegen. Vooral de beloning van werknemers nam toe. Samen met het inkomen
steeg ook de consumptie. De consumptie van gezinnen lag 1,7 procent hoger dan
in 2015. Consumenten gaven vooral meer uit aan elektrische apparaten, kleding,
auto’s en het inrichten van hun huis. Ook verstookten ze meer gas. Verder gaven
huishoudens meer uit in de horeca en aan recreatie en cultuur. Uitgaven aan diensten
maakten ruim de helft van de totale consumptieve bestedingen uit.
Bedrijven
Het totaal aantal bedrijven in Nederland steeg in 2016 naar bijna 1,6 miljoen. Er
zijn vooral veel kleine bedrijven: bij de meeste bedrijven werkt niet meer dan één
persoon. Zowel het aantal starters als het aantal stoppers nam toe. Het aantal faillissementen was het laagst sinds 2009.

2.2

Consumenten- en ondernemersvertrouwen

Aan het begin van 2016 daalde het consumentenvertrouwen drie maanden achter
elkaar. In februari en maart was het consumentenvertrouwen voor het eerst in bijna
een jaar negatief. Vooral het oordeel over het economisch klimaat verslechterde aanzienlijk. In de tweede helft van het jaar herstelde dit oordeel weer en vanaf oktober
was de consument ongeveer even positief over het economisch klimaat als voor de
crisis. Dit hangt mogelijk samen met positieve berichten over de economie en de
arbeidsmarkt. In oktober bereikte het consumentenvertrouwen het hoogste punt (12)
in negen jaar. In november en december bleef het vertrouwen onverminderd hoog.
Het consumentenvertrouwen is gebaseerd op het oordeel van de consument over
de algehele economische situatie (het ‘economisch klimaat’) en op hun oordeel over
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de eigen financiële situatie (de ‘koopbereidheid’). Het oordeel over de eigen financiële situatie verslechterde in de eerste helft van het jaar, maar verbeterde daarna
gestaag. In oktober bereikte de koopbereidheid met 7 het hoogste niveau sinds
september 2007. Consumenten vonden de tijd gunstig voor het doen van grote
aankopen en waren positief over hun eigen financiële situatie in de komende 12
maanden. Ze investeerden en besteedden ook daadwerkelijk meer in 2016. Er werd
een recordaantal woningen verkocht en de consumptiegroei in het vierde kwartaal
was de hoogste in negen jaar.
In tegenstelling tot het vertrouwen van de consument verbeterde het producentenvertrouwen in de eerste helft van 2016. In juni bereikte het producentenvertrouwen
het hoogste niveau in ruim vijf jaar. In augustus daalde het vertrouwen van de industriële producenten fors, maar veerde daarna weer op. In december stond het op
ongeveer hetzelfde niveau als in het voorjaar (bijna 5 procent). Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: het oordeel over de bedrijvigheid,
de orderpositie en de voorraden gereed product. Het oordeel over de orderpositie
verbeterde het sterkst in 2016.

2.3

Verwachtingen voor 2017

Het Centraal Planbureau verwacht dat in 2017 de economie met 2,4 procent groeit
en in 2018 met 2,0 procent. De laatste keer dat vergelijkbare groeicijfers werden
genoteerd, dateert van voor de financiële crisis. Consumptieve uitgaven, investeringen en export stijgen en dragen bij aan deze groei. De consumptie van huishoudens
groeit in beide jaren in lijn met het beschikbaar inkomen. Vooral het inkomen uit
arbeid neemt toe, zowel door de groei van de werkgelegenheid alsook door hogere
reële lonen. De pensioenuitkeringen worden niet of nauwelijks geïndexeerd.

De consumptie van huishoudens groeit in beide jaren in
lijn met het beschikbaar inkomen.
De stabiele groei van de economie zorgt voor extra werkgelegenheid en ook de
overheidsfinanciën zijn gezond, met een overschot van 0,5 procent in 2017 en 0,7
procent in 2018. In combinatie met de economische groei zorgt dit voor een daling
van de schuldquote naar 55 procent.
Arbeidsmarkt
In het kielzog van het bbp staan ook de seinen voor de arbeidsmarkt op groen.
De werkgelegenheid groeit sterk, het aantal vacatures neemt toe waardoor zowel
werklozen als toetreders tot de arbeidsmarkt steeds vaker een baan kunnen vinden.
De werkloosheid daalt naar 4,7 procent in 2018. Het tempo van de daling vlakt wel
af, zowel door de afname van de werkgelegenheidsgroei als door een toename van
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Tabel 2.1

Volumemutaties Bbp en consumptie van huishoudens
2012

2013

2014

2015

2016

2017*

2018*

Bbp

-1,1

-0,2

1,4

Consumptie van huishoudens

-1,2

-1,0

0,3

2,0

2,2

2,4

2,0

1,8

1,7%

1,8

2,0

%

Bron: CBS en CPB.
* Prognose CPB

het arbeidsaanbod. De groei van het aanbod is in de afgelopen jaren bescheiden
geweest, wat heeft bijgedragen aan de sterke daling van de werkloosheid. Bij de
huidige lage werkloosheid in combinatie met een toenemend aantal vacatures zullen
in de komende jaren ook steeds meer ontmoedigden op zoek gaan naar werk. Het
arbeidsaanbod groeit met 0,9 procent in 2017 en 1,0 procent in 2018.
Het aantrekken van de economie laat zich nog niet in de volle breedte voelen. De
loongroei en de inflatie blijven achter bij de gunstige ontwikkelingen van de economische groei en de werkgelegenheid. De conjuncturele opleving van het bbp en
toenemende krapte op de arbeidsmarkt zorgen nog niet voor een sterke opwaartse
druk op lonen en prijzen. De contractlonen groeien met 1,7 procent in 2017 en 2,0
procent in 2018, maar blijven achter bij de gunstige ontwikkelingen van de economische groei en werkgelegenheid. Een mogelijke verklaring hiervoor is de flexibilisering
van de arbeidsmarkt. Ook de inflatie blijft achter en komt uit op 1,4 procent in beide
jaren. Het aankoopbeleid van de ECB blijkt slechts een beperkte werking voor de
inflatie te hebben.
Onzekerheden
Het licht voor de Nederlandse economie kan op oranje springen als internationale
onzekerheden veranderen in tegenvallers. Voorbeelden van onzekerheden binnen
Europa zijn de uitkomst van de Brexit-onderhandelingen en de financiële stabiliteit
van een aantal Zuid-Europese landen. Buiten Europa blijven de koers van de VS en de
economische ontwikkeling van China van belang.

2.4

De Nederlandse gastvrijheidseconomie

In 2016 heeft de Nederlandse horeca 6,5 procent meer omgezet dan een jaar eerder. Dat is de grootste omzetgroei in 16 jaar tijd. De voor prijsontwikkeling gecorrigeerde omzet lag 3,9 procent hoger dan een jaar eerder. De snackbars behaalden in
2016, met bijna 10 procent, de hoogste omzetgroei binnen de horeca. Restaurants
boekten in 2016 ruim 6 procent meer omzet, gevolgd door cafés met 5,7 procent
en hotels met 5,0 procent. De omzet in de verblijfsrecreatie steeg in 2016 met 5,4
procent ten opzichte van 2015. In 2015 groeide de omzet met 6,7 procent wat

Economische trends
Gebruikerslicentie: NHL Stenden Hogeschool

31

sterker na een jaar met 4,5 procent groei. De omzet in de branche groeit al voor
het vijfde jaar op rij.
De werkgelegenheid in de reisbranche is in 2016 voor het tweede achtereenvolgende jaar gestegen. De groei bedroeg 6 procent ten opzichte van 2015. En met in
totaal 16.400 fte’s is de bezetting in de reisbranche terug op het niveau van 2009
en daarmee terug op het niveau van voor de financiële crisis, waarvan de gevolgen
vanaf 2010 zichtbaar werden in de reisbranche. Een opvallende uitkomst is verder
dat de gemiddelde werkweek verlengd is van gemiddeld 30,1 uren in 2011 naar
31,6 uren in 2016. Daar waar we een daling zien in het gemiddeld aantal uren onder
de totale beroepsbevolking, zien we in de reisbranche dus juist een stijging. Er is een
steeds groter aantal eenmanszaken in de reisbranche. In 6 jaar tijd is het percentage
eenmanszaken in de reisbranche met 12 procentpunt toegenomen. Momenteel is
68 procent van de reisorganisaties en 54 procent van de reisretail een eenmanszaak. Dit is deels te verklaren door de toename in zelfstandige reisorganisaties en
reisagenten (ZRA’s).
Volgens Rabobank profiteren horeca en recreatie momenteel maximaal van de gunstige economische ontwikkelingen. Toenemende particuliere consumptie heeft een
positieve impact op de vraag in de markt en de verwachting is dan ook dat de groei
in 2017 verder doorzet met 2,4 procent. Naast een toename van de binnenlandse
bestedingen speelt ook de structurele groei van buitenlandse toeristen in Nederland
een belangrijke rol. Deze groei zal naar verwachting wel afvlakken door de impact
Figuur 2.1
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van Brexit en de toegenomen terroristische dreiging in Noordwest-Europa. De horeca heeft echter het tij mee. De verwachting is dat toerisme alleen maar verder zal
groeien en ook de Nederlandse consument gaat meer buiten de deur werken, eten
en recreëren. Met name in de grote steden profiteert de horeca, hoewel er sprake
zal zijn van toenemende concurrentie vanuit de retail.
Ook ING kijkt positief naar onze branche en ziet een breed gedragen omzetgroei in
de horeca. Restaurants, cafetaria’s en cafés verkopen in 2017 meer consumpties
en in hotels vinden meer overnachtingen plaats. Het totale omzetvolume groeit naar
verwachting met drie procent. Eetgelegenheden lijken de beste papieren te hebben
en groeien zelfs iets sterker. Hotels zien de volumegroei vertragen en cafés geven
het sterke herstel van 2016 een vervolg.

2.5

Online bestedingen

Nederlandse consumenten hebben in 2016 voor 20,16 miljard euro uitgegeven bij
webwinkels die online producten en/of diensten verkopen. De online bestedingen
stijgen hiermee met 23 procent ten opzichte van 2015. Vooral de online bestedingen
aan schoenen & lifestyle-producten, IT en food/nearfood lieten vorig jaar een forse
stijging zien. Dit blijkt uit cijfers van de Thuiswinkel Markt Monitor, het onderzoek
naar online consumentenbestedingen in Nederland. Er werd in 2016 in totaal 11
miljard euro online uitgegeven aan producten en 9 miljard euro aan de aankoop
van diensten, zoals reizen en tickets voor evenementen. De online bestedingen aan
producten lieten in 2016 een sterkere groei zien (+25 procent) dan de online bestedingen aan diensten (+19 procent). In het eerste kwartaal van 2017 groeiden de
online bestedingen met 11 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2016.
Opvallend is wel dat het aantal online kopers met 1 procent licht daalde waarbij tegelijkertijd het aantal aankopen per online shopper en het gemiddeld besteed bedrag
per shopper groeide. De sterke groei zit vooral in de minder volwassen onlinemarkten zoals health & beauty (+52 procent), kleding (+34 procent), home & garden (+30
procent) en sport & recreatie (+ 29 procent). Wat verder opvalt, is de sterke opmars
van het gebruik van de smartphone bij online shoppen, van 8 procent in het vierde
kwartaal van 2016 tot 11 procent in het eerste kwartaal van 2017. De meeste online
aankopen worden gedaan met laptop (41 procent), desktop (30 procent) en tablet
(14 procent).

2.6

Economische waarde van de toeristische sector

De World Travel & Tourism Council (WTTC) heeft berekend dat in 2016 de economische impact van toerisme wereldwijd 7,6 miljard dollar bedroeg en 292 miljoen
banen opleverde. Ongeveer een op de tien banen wereldwijd is het gevolg van toerisme. Toerisme wordt door de WTTC breed gedefinieerd waarbij het gaat om zowel
zakelijke reizen als vakanties. Van de totale economische impact is 77 procent het
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gevolg van vakanties. Binnenlands toerisme is met een aandeel van 72 procent veruit
het belangrijkst. Bekijken we toerisme puur als exportproduct dan is het aandeel
6,6 procent, binnen de dienstenexport heeft toerisme een aandeel van 30 procent.
Verwachtingen
In 2016 groeide toerisme (3,1 procent) sterker dan de wereldeconomie (2,5 procent). Toerisme groeide daarmee voor het zesde jaar op rij sterker dan de wereldeconomie. De WTTC verwacht voor 2017 een nog sterkere groei van de economische impact van toerisme (+3,5 procent). In 2027 zullen meer dan 380 miljoen
mensen werk vinden in de sector en zal een op de vijf nieuwe banen wereldwijd in
toerisme worden gecreëerd.
Werelddelen
In Europa groeide de toeristische economie met 2,0 procent wat minder hard. In
totaal levert toerisme Europa 2,0 miljard euro op en vinden 36 miljoen Europeanen
er een baan. De sterkste groei realiseerde Azië en de Pacific (+6,1 procent) met 2,3
miljard aan economische impact. In deze regio vinden 159 miljoen mensen een baan
in toerisme. In Amerika groeide de impact van toerisme met 2,4 procent naar 2,2
miljard wat 43 miljoen banen opleverde. In Afrika en het Midden-Oosten was de groei
gematigd met 1,8 procent. Hier is de sector nog relatief klein met 393 miljoen dollar
aan economische impact en 26 miljoen mensen die er een baan in vinden.

Ongeveer een op de tien banen wereldwijd is het
gevolg van toerisme.
Landen
Van alle landen verdienden in 2016 de Verenigde Staten (1,5 miljard dollar), China
(1,0 miljard dollar), Duitsland (377 miljoen dollar), Japan (343 miljoen dollar), het
Verenigd Koninkrijk (283 miljoen dollar), Frankrijk (221 miljoen dollar), India (209
miljoen dollar), Italië (208 miljoen dollar), Spanje (177 miljoen dollar) en Mexico (166
miljoen dollar) het meeste geld aan toerisme. In 2027 is de top 10 qua samenstelling ongewijzigd, maar staat China op de eerste plaats, gevolgd door de Verenigde
Staten en Duitsland. India is dan opgerukt naar de vierde plaats.
In 2016 groeide de economische impact van toerisme het sterkst in Azerbaijan (46,1
procent), Mongolië (24,4 procent), IJsland (20,1 procent), Cyprus (15,4 procent),
Kazakhstan (15,2 procent), Moldavië (14,2 procent), Costa Rica (12,1 procent), Georgië (11,2 procent), Sri Lanka (10,7 procent), en Thailand (10,7 procent).
Veel kleine (ei)landen zijn voor een groot deel van hun bbp afhankelijk van toerisme.
Dat geldt vooral voor de Maladieven (41 procent), Britse Virgin Eilanden (34 procent),
Aruba (29 procent), Macau (27 procent) en de voormalige Nederlandse Antillen (23
procent).
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2.7

Vakantiebestedingen van Nederlanders

2.7.1 Vakanties in tijden van crisis
In tijden van recessie wordt door de Nederlanders weinig op de hoofdvakantie bezuinigd. Na de crisis wordt snel weer meer uitgegeven. Korte tussendoorvakanties
en dagtrips zijn wel gevoelig voor crisis. Dat blijkt uit onderzoek van Bronner en De
Hoog naar bezuinigingsprioriteiten van de consument met betrekking tot vakanties.
In dit onderzoek zijn naast drie typen vakanties (zomervakantie, korte tussendoorvakanties en dagtrips vanuit huis) tien andere producten of diensten op bezuinigingsstrategieën van Nederlanders onderzocht.
De onderzoekers concluderen dat de zomervakantie inmiddels een noodzakelijk
goed geworden is terwijl de vakantie lang werd gezien als een luxe goed. Een verklaring voor deze positie is dat de zomervakantie de laatste jaren sterk bijdraagt aan
de ervaren kwaliteit van leven. Opvallend is dat het inkomen hierbij geen rol speelt.
Mensen met een hoger inkomen geven meer uit aan een zomervakantie dan mensen
met een lager inkomen, maar hun prioriteiten in tijden van economische voor- en tegenspoed voor uitgaven aan zomervakanties zijn dezelfde. Kort gezegd betekent dit
dat in tijden van recessie alle Nederlanders weinig op de hoofdvakantie bezuinigen en
dat in tijden van voorspoed snel meer wordt uitgegeven. De andere twee vakanties
(dagtripjes vanuit huis en korte tussendoorvakanties) worden wel beschouwd als traditionele luxe goederen en zijn gevoeliger voor een recessie. Pas als de voorspoed
toeneemt wordt er weer meer geld aan deze typen vakanties uitgegeven. Deze korte
vakanties en dagtrips gedragen zich dus als luxe producten.

2.7.2 Bezuinigingen op vakanties en vrije tijd
Ondanks de aantrekkende economie zijn de meeste Nederlanders dagelijks bezig
met het besparen op kostenposten. Op lifestyle en vrije tijd wordt vaak bespaard. Dat
blijkt uit het Nationaal Bespaaronderzoek 2017 van Geldshop onder 1.156 Nederlanders. De wijze waarop mensen besparen geven aanknopingspunten in exploitatie
en marketing. Zo zijn kortingsacties populair en wordt vaak eten en drinken zelf
meegenomen. Daarnaast zijn vrouwen in onze branches fanatiekere bespaarders
dan mannen. De onderzoekers hebben drie typen bespaarders samengesteld. Het is
opvallend dat vooral de actieve bespaarders met een inkomen onder modaal vaker
besparen op lifestyle en vrije tijd. De twee andere groepen met een meer dan modaal
inkomen zoeken de besparingen vooral in financiële producten en abonnementen.
Ander opvallend feit is dat vrouwen significant meer bereid zijn te besparen op etentjes, pretparken en vakanties dan mannen. De meeste mensen besparen op etentjes
door maandelijks minder vaak uit eten te gaan (56 procent) of thuis uitgebreid met
verse producten wat lekkers op tafel te zetten en niet meer buiten de deur gaan eten
(41 procent). Om te besparen op vakanties kiezen de meeste mensen ervoor om
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minder vaak op vakantie te gaan (46 procent), te kiezen voor goedkopere vakanties
die (vaak) dichter bij huis zijn (32 procent) of gebruik te maken van kortingsacties via
Vakantieveilingen of Groupon (28 procent). Die kortingsacties zijn ook populair om te
besparen op pretparken (43 procent). Een ander groot gedeelte van de pretparkbezoekers neemt zelf eten en drinken mee (38 procent).

2.7.3 Vakantiegeld
Dat de crisis er bij de Nederlanders heeft ingehakt ziet ook het Nibud in hun jaarlijkse Vakantiegeld-enquête. Het Nibud signaleert dat Nederlanders het vakantiegeld
steeds vaker gebruiken om mee te sparen. In 2002 (toen het Nibud voor het eerst
onderzoek deed naar de bestemming van het vakantiegeld) deed 22 procent van de
ondervraagden dit. Dat percentage ligt nu op 38 procent, een verschil van 16 procentpunt. Het is wel opvallend dat hoe hoger het inkomen hoe vaker het vakantiegeld
op de spaarrekening wordt gezet. Van de mensen die makkelijk kunnen rondkomen,
spaart 48 procent. Van de mensen die moeilijk kunnen rondkomen, spaart 22 procent. Hier gebruikt een kwart het vakantiegeld om schulden af lossen en betalingsachterstanden in te lopen tegenover 8 procent van de mensen die makkelijk kunnen
rondkomen. Opvallend is dat het percentage bovenmodale inkomens dat met het vakantiegeld belegt, ten opzichte van vorig jaar is verdubbeld. (van 5 naar 10 procent).
De vakantie wordt vrijwel altijd betaald van vakantiegeld, spaargeld en geld dat op de
lopende rekening aanwezig is. Nederlanders gaan zeer bewust om met hun vakantieuitgaven. Twee derde heeft uitgerekend of ze de hele vakantie kunnen betalen en
de helft reserveert geld om op de vakantiebestemming te kunnen besteden. Logischerwijs gaan mensen met een inkomen boven modaal veel vaker (86 procent)
wel op vakantie dan mensen met een inkomen beneden modaal (51 procent). Van
Nederlanders met een modaal inkomen gaat 68 procent wel op vakantie. Vergelijken
we dat met vorig jaar dan gaan de armen minder op vakantie (van 32 procent zeker
niet naar 34 procent zeker niet) en de rijken juist vaker (van 80 procent zeker wel
naar 86 procent zeker wel). Ten opzichte van vorig jaar zien we een sterke stijging
van het aantal mensen die niet op vakantie gaan vanwege de kosten (van 35 procent
in 2016 tot 42 procent in 2017).
Van de respondenten zegt 38 procent moeilijk rond te komen. Dat heeft ook gevolgen voor hun vakantiegedrag. Ze gaan vaker niet op vakantie (34 procent van
de moeilijk rondkomers gaat niet op vakantie, ten opzichte van 15 procent van de
makkelijk rondkomers). Daarentegen gaan ze net zo vaak één keer op vakantie maar
minder vaak twee keer of meer. Mensen die moeilijk rondkomen betalen de vakantie
vaker van het vakantiegeld dan die makkelijk rondkomen, zij betalen de vakantie
eerder van de lopende rekening. Opvallend is dat mensen die moeilijk kunnen rondkomen de vakantie al wel hebben geboekt (24 procent nog niet geboekt bij de moeilijk
rondkomers en 33 procent bij de makkelijk rondkomers).
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Tabel 2.2

Vakantiegedrag naar inkomen
Beneden modaal

Rond modaal

Boven modaal

2016

2017

2016

2017

2016

2017

Niet op vakantie

32

34

20

21

14

8

Wel op vakantie

52

51

70

68

80

86

Weet (nog) niet

16

15

10

11

6

6

%

Bron: NIBUD.
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3

Sociaal-culturele trends
In dit hoofdstuk van het Trendrapport kijken we ook naar de richting waarin onze
maatschappij zich ontwikkelt. We kijken dan naar veranderingen in de cultuur en
leefgewoonten/-omstandigheden in algemene zin. Ook de stemming die heerst onder Nederlanders met betrekking tot bepaalde (macro-)ontwikkelingen komt hier aan
de orde. In relatie tot de gastvrijheidssector kijken we voornamelijk naar de stemming onder de Nederlanders, ontwikkelingen in vrijetijdsbesteding, de mate van tevredenheid en geluk die Nederlanders ervaren en geven we een visie op aanstaande
maatschappelijke ontwikkelingen die direct en indirect gevolgen hebben voor de
vrijetijdsbesteding van de Nederlanders in meest brede zin.
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Hoofdpunten
•
De stemming is in april 2017 in Nederland op veel fronten positiever. Zo vinden meer mensen dat het met Nederland de goede kant opgaat. Net als in
voorgaande kwartalen wordt de economische situatie verreweg het meest genoemd als reden om positief te zijn naast het feit dat Nederland een goed land
is om in te wonen in vergelijking met andere landen en dat er meer aandacht
is voor het samenleven.
•
Wel maken Nederlanders zich zorgen over de manier van samenleven en immigratie/integratie en wil een ruime meerderheid dat de overheid (veel) meer
geld uitgeeft aan het verbeteren van de gezondheidszorg en het onderwijs,
aan het vergroten van de werkgelegenheid en aan het bestrijden van armoede
in Nederland.
•
In de Nederlandse maatschappij komt meer dynamiek, maatwerk en regie. Dat
betekent meer keuzevrijheid voor het individu, maar kan ook leiden tot meer
onzekerheid, stress, kwetsbaarheid en ongelijkheid waarmee de solidariteit
onder druk komt te staan. Daarnaast is de overgang naar een meer duurzame
samenleving een belangrijke opgave.
•
Bijna negentig procent van de Nederlanders noemde zich in 2016 gelukkig.
Dat percentage is sinds 2013, toen het CBS dit op de huidige manier begon
te meten, stabiel. Een kleine 3 procent is echt ongelukkig, en 9 procent vindt
zichzelf gelukkig noch ongelukkig.
•
De deeleconomie genereert werkgelegenheid, stimuleert ondernemerschap
en innoveert bestaande sectoren. Tegelijkertijd zet de opkomst van online
deelplatformen publieke waarden onder druk, zoals consumentenbescherming, openbare orde en privacy. In de deeleconomie dienen maatschappelijke
belangen beter beschermd te worden. Dit vraagt om beleid dat de positieve
effecten stimuleert en de negatieve effecten beperkt.
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3.1

Burgerperspectieven

De stemming is in april 2017 in Nederland op veel fronten positiever. Zo vinden
meer mensen dat het met Nederland de goede kant opgaat, namelijk 38 procent in
het tweede kwartaal tegenover 25 procent in het vorige kwartaal. Iets meer dan de
helft van de Nederlanders geeft de Tweede Kamer en de regering een zes of hoger
als rapportcijfer en dat was het vorige kwartaal nog onder de vijftig procent. De
tevredenheid met de Haagse politiek stijgt van 48 procent naar 55 procent en ook
over de Europese politiek wordt men positiever (van 40 procent naar 45 procent).
Dat staat in het tweede kwartaalbericht 2017 over het Continu Onderzoek Burgerperspectieven van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In dit onderzoek aandacht
voor de stemming in Nederland en opvattingen over politieke en maatschappelijke
kwesties. Het SCP doet sinds 2008 het COB voor het kabinet op verzoek van de
Voorlichtingsraad. Elk kwartaal wordt een enquête gehouden en zijn er afwisselend
focusgroepen (even kwartalen) en telefonische vervolginterviews met geënquêteerden (oneven kwartalen).

Nederland is een goed land is om in te wonen in
vergelijking met andere landen.
Net als in voorgaande kwartalen wordt de economische situatie verreweg het meest
genoemd als reden om positief te zijn over de richting die Nederland opgaat. Andere motieven voor een positieve houding zijn dat Nederland een goed land is om
in te wonen in vergelijking met andere landen en dat er meer aandacht is voor het
samenleven.
Positieve punten van het samenleven zijn de saamhorigheid en burenhulp, de tolerantie, de open en nuchtere mentaliteit, mensen die vrijwilligerswerk doen, de diversiteit
en de gulheid bij rampen. Andere sterke punten van Nederland zijn onze vrijheid,
de relatief goede economie, gezondheidszorg, onderwijs en verkeer. Men vindt dat
in Nederland veel dingen goed zijn geregeld, zeker als je het vergelijkt met andere
landen.
Tegelijkertijd verschuift de politieke voorkeur van de Nederlanders langzaam maar
zeker. Tussen 1970 en 2015 zijn Nederlanders zichzelf politiek wat minder rechts en
meer in het midden gaan plaatsen. Daarnaast vinden zij zichzelf vooral progressief
of vooruitstrevend, en minder conservatief of behoudend.
Zorgen
Wel maken Nederlanders zich zorgen over de manier van samenleven en immigratie/
integratie. Zorgen over immigratie en integratie worden in vergelijking met 2015
minder vaak genoemd, maar nog altijd veel vaker dan in de periode 2008-2014. Net
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als in voorgaande kwartalen gaan veel van deze zorgen over vluchtelingen, asielzoekers en (im)migratie. Verder worden veel genoemd: integratie, islam, islamisering en
racisme. Zorgen over het ‘samenleven’ gaan over individualisme/egoïsme/ik-cultuur,
onverdraagzaamheid/ intolerantie, respectloosheid, normen en waarden, en discriminatie.
Een ruime meerderheid van de burgers wil al jaren dat de overheid (veel) meer geld
uitgeeft aan het verbeteren van de gezondheidszorg en het onderwijs, aan het vergroten van de werkgelegenheid en aan het bestrijden van armoede in Nederland.
Aan de integratie van minderheden, internationale missies, kunst en cultuur en ontwikkelingssamenwerking mag voor wat betreft de Nederlander wel minder worden
uitgegeven.
Het vertrouwen in de rechtspraak, de televisie, de kranten, de grote ondernemingen
en de vakbonden ligt dit kwartaal tussen de 62 procent en 66 procent en daarmee
ongeveer gelijk aan vorig jaar. Opvallend is dat jongeren minder vertrouwen hebben
in de media. Wie kranten en televisie gebruikt voor het politieke nieuws heeft meer
vertrouwen in deze media dan wie dat niet doet. De daling van vertrouwen in kranten
en televisie bij jongeren is statistisch voor een deel verklaarbaar uit veranderingen in
hun gebruik van media voor politieke nieuwsgaring.
Uit een eerdere meting van Continu Onderzoek Burgerperspectieven (2017-1) blijkt
dat het aandeel Nederlanders dat het duidelijk de verkeerde kant op vindt gaan trendmatig stijgt. Dat geldt ook voor sterk onbehagen, gemeten als combinatie van dit
pessimisme en grote politieke onvrede. De toename is sterker bij lager opgeleiden
en bij mensen met een beneden modaal inkomen. Zij vinden dat voor vluchtelingen
en andere mensen van buiten door de overheid te veel wordt gedaan ten koste van
autochtone armen en hulpbehoevenden. Ze maken zich ook zorgen over de identiteit
van Nederland en vinden dat de Nederlandse cultuur onder druk staat. Ook zien ze
een teloorgang van verdraagzaamheid en nuance en dat armen steeds armer worden en rijken steeds rijker. Verder maken ze zich zorgen over de (ouderen)zorg en
de hoge misdaadcijfers met lage straffen. Tenslotte voelen ze zich verraden door de
politieke elite die niet naar de bevolking luistert.

3.2

Kwaliteit van leven

Voor de kwaliteit van leven speelt (de invulling van) de vrije tijd een belangrijke rol.
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) verzamelt, in samenwerking met het CBS,
informatie over de manier waarop mensen hun (vrije) tijd doorbrengen. Het TBO geeft
informatie over de activiteiten die mensen verrichten en hoeveel tijd ze eraan besteden. Daarnaast biedt het zicht op eventueel tegelijkertijd uitgevoerde activiteiten en
met wie mensen hun tijd doorbrengen. Het TBO is een van de oudste onderzoeken
van het SCP. Het onderzoek wordt al sinds 1975 uitgevoerd en in de tussenliggende
jaren is iedere vijf jaar een TBO verschenen. De meest recente data zijn in 2016
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verzameld. Hierover zal eind 2017 en in de loop van 2018 gepubliceerd worden. Het
meest recente onderzoek is uit 2011. Over de periode 1975-2000 nam de hoeveelheid vrije tijd gestaag af, maar deze afname stagneerde tussen 2000 en 2005. Tussen 2006 en 2011 steeg de hoeveelheid vrije tijd ogenschijnlijk, maar de toename
van 46,9 naar 47,8 uur per week bleek statistisch niet significant.
Het onderzoek Media:Tijd bevestigt overigens een beeld van licht toenemende vrije
tijd. Hoewel de indeling anders is en niet vergelijkbaar met die van het tijdsbestedingsonderzoek, zien we hier tussen 2013 en 2015 een toename van de hoeveelheid vrije tijd per dag van 2 uur en 55 minuten naar 2 uur en 58 minuten. De verdeling
van de tijd verschilt nogal per doelgroep. Zo hebben vrouwen met 3 uur en 6 minuten
veel meer vrije tijd dan mannen die het met 2 uur en 50 minuten moeten doen. Niet
zo verwonderlijk hebben mensen in de leeftijdsgroep 35-49 jaar het minste vrije tijd
ter beschikking (2 uur 33 minuten). Zij besteden meer tijd aan zorgtaken. Ook jong
volwassenen (20 tot 34 jaar) hebben weinig tijd (2 uur en 47 minuten) omdat ze relatief veel werken. De vrije tijd loopt op naarmate men ouder wordt. Nederlanders in de
leeftijd van 50 tot 64 jaar hebben gemiddeld al 3 uur en 1 minuut vrije tijd per dag tot
hun beschikking en ouderen van 65 jaar of ouder zelfs 3 uur en 36 minuten per dag.

3.3

Sociaal en Cultureel Rapport

In de Nederlandse maatschappij komt meer dynamiek, maatwerk en regie. Dat betekent meer keuzevrijheid voor het individu, maar kan ook leiden tot meer onzekerheid,
stress, kwetsbaarheid en ongelijkheid waarmee de solidariteit onder druk komt te
staan. Daarnaast is de overgang naar een meer duurzame samenleving een belangrijke opgave. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het nieuwe
Sociaal en Cultureel Rapport: De toekomst tegemoet – leren, werken, zorgen, samenleven en consumeren in het Nederland van later.
Het SCP constateert dat Nederland de komende decennia doorlopend in beweging
is. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop we leren, werken, zorgen, samenleven
en consumeren. In het Sociaal en Cultureel Rapport wordt voor ieder van deze domeinen nagegaan wat dit voor de burger zou kunnen betekenen. Wanneer, waar en hoe
leren we in de toekomst? Verandert de aard van ons werk en zet de flexibilisering van
de arbeidsmarkt door? Hoe zorgen we in de toekomst als samenleving voor elkaar?
Hoe kleuren maatschappelijke veranderingen de sociale banden tussen individuen en
bevolkingsgroepen? En: wat betekent de verduurzaming voor de consumptiepatronen van de toekomst?
Dagelijks leven in 2050
In het dagelijkse leven van mensen in 2050 komen diverse veranderingen samen.
Nederlanders combineren betaald werk met bij- en herscholing, terwijl ze drukker
zijn met een groeiend aantal sociale contacten en een toenemende vraag naar (mantel)zorg. Daarnaast moeten ze hun consumptiepatronen verduurzamen. Doordat de
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omgeving waarbinnen mensen keuzes maken zo veranderlijk is, ervaren mensen
onzekerheid en stress. In de toekomst komen Nederlanders verder op afstand te
staan van de instituties waar zij leren, werken of zorg krijgen. Dat betekent dat ‘one
size fits all’ in de toekomst tot het verleden behoort. Ook in hun werk en sociale leven
bepalen mensen meer een eigen koers. In de toekomst creëren technologische ontwikkelingen eveneens nieuwe keuzemogelijkheden. Slimme technologie en e-devices
helpen Nederlanders om individuele doelen te bereiken, zoals minder stress of meer
bewegen. Tegelijk opent virtual reality deuren naar nieuwe vormen van leren, werken
en het onderhouden van sociale contacten. Niet iedereen heeft voordeel van de
nieuwe mogelijkheden in de toekomst. Slimme woningen en producten liggen niet
binnen ieders bereik. Bijvoorbeeld omdat ze voor sommigen te duur zijn. Daarbij
vraagt een wereld waarin mensen meer eigen regie hebben, om meer zelfredzaamheid. Voor sommigen is dat een te grote uitdaging. De geschetste veranderingen
leiden de komende decennia mogelijk tot nieuwe scheidslijnen in de samenleving.
Naarmate de samenleving veeleisender wordt, komt de lat van zelfredzaamheid
steeds hoger te liggen wat het risico inhoudt dat voor een groeiende groep mensen
die lat te hoog komt te liggen. Doordat mensen steeds meer zelf kiezen met wie
zij omgaan, bestaat er daarnaast een risico dat bevolkingsgroepen elkaar minder
ontmoeten en minder begrip voor elkaar krijgen. Die nieuwe scheidslijnen vragen om
nieuwe vormen van solidariteit waarbij nieuwe vormen van solidariteit ontstaan zoals
broodfondsen, zorg- of energiecoöperaties. Hier is een reële kans dat kansarmen die
nieuwe vormen van solidariteit niet zelf kunnen organiseren. In de toekomst zal hier
dan ook een rol voor de overheid blijven liggen.

Doordat mensen steeds meer zelf kiezen met wie
zij omgaan, bestaat er daarnaast een risico dat
bevolkingsgroepen elkaar minder ontmoeten en minder
begrip voor elkaar krijgen.
Domein leren
In het domein ‘leren’ signaleert het SCP een trend naar meer flexibiliteit en maatwerk. Leerroutes in de toekomst kennen minder standaardisering en stratificatie dan
nu. Doordat de samenleving en arbeidsmarkt steeds sneller veranderen, neemt de
noodzaak van een leven lang leren toe waardoor de scheiding tussen initieel en postinitieel onderwijs zal vervagen.
Domein werk
Het SCP verwacht dat ‘werk’, meer dan nu, verbonden zal zijn met technologie,
vaker een hoge scholing vereist en minder plaats- en tijdgebonden is. Ook voorzien
de onderzoekers dat de opkomst van de ‘op-afroepeconomie’ doorzet en een steeds
groter deel van de werkenden relatief korte klussen voor wisselende opdrachtgevers
zal doen. Daardoor is er weinig continuïteit in het werk waardoor er minder mogelijkheden zijn om een loopbaan te plannen. De grenzen tussen werk, zorg en leren zullen
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daarnaast vervagen waardoor de combinatiedruk, die nu al wordt ervaren, hoger zal
worden. Als men moet werken, zorgen én leren, zullen tijdsknelpunten ontstaan en
zal er minder tijd overblijven voor vrije tijd, slaap, sport en quality time met anderen
of alleen. Al deze ontwikkelingen betekenen meer onzekerheid en vragen om een
groot adaptatie- en anticipatievermogen. Dit zal niet voor iedereen even gemakkelijk
en haalbaar zijn, waardoor een groter deel van de bevolking buiten de boot kan vallen.
Domein zorg
Een belangrijke vraag is hoe we als samenleving voor elkaar gaan zorgen in de
toekomst. In de komende decennia ontstaat een grote zorgvraag door de toename
van ‘zorgbehoevende 75-plussers’. Daartegenover staat een kleiner wordende groep
mantelzorgers, die zelf ouder en kwetsbaarder worden, en een kleiner wordende
groep professionals, voor wie de loonkosten steeds hoger worden. Oplossingen
voor dit zorgtekort worden onder meer gezocht in de technologie, in een andere
organisatie van de professionele zorg aan huis, in nieuwe woonzorgvormen, in burgerinitiatieven en in de flexibilisering van arbeid en zorgtaken.
Domein samenleven
Het SCP verwacht verder een voortzetting van de trend dat mensen steeds meer
contacten hebben in steeds minder tijd. Nederlanders vinden door geavanceerdere
selectiemogelijkheden meer gelijkgestemden buiten de eigen kring. Een consequentie is dat veel contacten oppervlakkiger zijn; dat zelfpresentatie belangrijker wordt
en intimiteit en authenticiteit minder. Maar ook dat de variëteit aan relaties zal toenemen, nieuwe soorten relaties ontstaan, waarbij soms meer kan worden gedeeld
met onbekenden dan met mensen uit de directe omgeving. Ook ontstaan contacten
met ‘virtuele anderen’, zoals robots. Een mogelijke schaduwzijde is dat overbrugging
tussen verschillende bevolkingsgroepen zeldzamer wordt en spanningen toenemen.
Domein consumeren
Samen met het Planbureau voor de Leefomgeving heeft het SCP het domein ‘consumeren’ bestudeerd vanuit de ambitie om de opwarming van de aarde te beperken en
daarom de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen. Dit dwingt tot een duurzamere manier van leven: met energieneutrale woningen, koolstofarme manieren van
vervoer en minder vlees en zuivel van herkauwers op het menu. Het pad naar meer
duurzaamheid stelt de samenleving voor een aantal lastige keuzes. Er zijn private
en collectieve beslissingen en investeringen voor nodig, en ingrepen in de fysieke
omgeving. Denk hierbij aan het gasloos maken van hele wijken, meer windmolens en
ondergrondse koolstofopslag.
Conclusie
Samenvattend voorziet het SCP meer dynamiek, meer maatwerk en meer eigen
regie. Er is meer bewegingsruimte, maar er zijn ook minder zonnige kanten: een
toename aan onzekerheden en stress, kwetsbaarheden op het terrein van privacy en
mogelijk grotere verschillen tussen de mensen die kunnen meekomen in de ontwik-
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kelingen en degenen die dat om welke reden dan ook niet kunnen. Dat vraagt om
herbezinning op solidariteit, terwijl de grondslagen van die solidariteit veranderen of
zelfs wegvallen. Individuen komen losser te staan van bestaande instituties. In plaats
hiervan ontstaan nieuwe vormen van solidariteit in zelfgekozen verbanden, waar mogelijk niet iedereen baat bij heeft.

3.4

Gelukkig Nederland

Tijdens de verkiezingscampagne leek het wel of er nog heel wat aan ons land te
repareren valt. Toch zijn we een erg gelukkig volkje. Factoren die het geluk bepalen
zijn een goede gezondheid en een relatie. Ook inkomen speelt een nadrukkelijke
rol in het geluksgevoel. Op de wereldranglijst van gelukkige landen is Nederland
een plaatsje gestegen en staan we nu op plaats zes, na Noorwegen, Denemarken,
IJsland, Zwitserland en Finland.
Bijna negentig procent van de Nederlanders noemde zich in 2016 gelukkig. Dat
percentage is sinds 2013, toen het CBS dit op de huidige manier begon te meten,
stabiel. Een kleine 3 procent is echt ongelukkig, en 9 procent vindt zichzelf gelukkig
noch ongelukkig. Het geluksgevoel gaat sterk samen met iemands gezondheid. Van
degenen die hun gezondheid als (zeer) slecht beoordelen, noemt 58 procent zichzelf
gelukkig, en is 16 procent ongelukkig. Een als zeer goed ervaren gezondheid gaat
veel vaker samen met geluk: 94 procent is gelukkig en 1 procent ongelukkig. Het
inkomen is ook een belangrijke geluksfactor. Van de mensen met een hoog inkomen
is 94 procent gelukkig, bij die met een laag inkomen is dat 79 procent. Ook het
hebben van een relatie gaat samen met de mate van geluksgevoelens. Van de Nederlandse volwassenen met een partner voelt 92 procent zich gelukkig, van degenen
zonder partner 79 procent. Van de mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd
partnerschap hebben is 92 procent gelukkig. Het percentage gelukkigen is lager bij
verweduwden (75 procent) of mensen na een scheiding (82 procent). Een deel van
hen heeft wel een nieuwe partner, zij zijn wel gelukkiger. Het samenwonen met een
partner maakt ook uit voor geluk. Van degenen die een huishouden vormen met een
partner, al dan niet met kinderen, noemt ruim negen van de tien zichzelf gelukkig.
Dat percentage is lager bij mensen die alleen wonen (79 procent) en alleenstaande
ouders (77 procent).
Dat vakanties bij veel mensen zorgen voor een geluksperiode is voor de hand liggend
en meermaals onderzocht en bewezen. Wat het geluksgevoel op vakantie versterkt
heeft Booking.com onderzocht onder 17.000 mensen uit 17 landen. Het eerste gevoel van geluk overvalt reizigers als ze de accommodatie voor het eerst zien en ze
een warm, hartelijk welkom van de receptie krijgen (38 procent). Daarnaast heeft een
vakantie veel meer elementen die het geluksgevoel van reizigers hoog houden. Een
kwart dompelt zich onder in de plaatselijke cultuur, 48 procent zegt dat heerlijk eten
een onmisbaar ingrediënt is voor een gelukkige vakantie en bijna de helft (45 procent) zegt dat een adembenemende omgeving bovenaan de lijst staat. De resultaten
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laten ook zien dat blije, lachende en vriendelijke locals een direct effect op het eigen
geluk van reizigers heeft. Een derde van de respondenten zegt dat verblijven bij een
local hen het gelukkigst maakt en een kwart zegt dat ze het ontmoeten van nieuwe
mensen het leukst vinden. Dat verklaart in ieder geval voor een deel het succes van
platforms als Airbnb en de populariteit van Bed & Breakfasts. In de accommodatie is
een comfortabel bed (80 procent), een pittoresk uitzicht (60 procent) en gratis Wifi
(52 procent) voor veel mensen belangrijk voor een gelukkige vakantie.
Tabel 3.1

Ingrediënten voor een gelukkige vakantie
Accommodatiewensen

Locatiewensen
%

%

Heerlijke lokale gerechten

48

Een comfortabel bed

80

Het perfecte weer

48

Een pittoresk uitzicht

60

Adembenemende landschappen

45

Gratis wifi

52

Fantastische accommodatie

38

Mooie toiletartikelen

39

Een vlot verlopen reis

37

Zachte hoofdkussens

35

Reizen met mijn partner

36

Een goed roomservicemenu

28

Reizen met familie

34

Regendouche

25

Een nieuw land van mijn lijstje schrappen

26

Een gratis fles wijn bij aankomst

21

Onderdompeling in de cultuur

25

Veel kleerhangers en kastruimte

17

Bron: Booking.com.

3.5

Eerlijk delen in de deel- en kluseconomie

De deeleconomie genereert werkgelegenheid, stimuleert ondernemerschap en innoveert bestaande sectoren. Tegelijkertijd zet de opkomst van online deelplatformen
publieke waarden onder druk, zoals consumentenbescherming, openbare orde en
privacy. In de deeleconomie dienen maatschappelijke belangen beter beschermd te
worden. Dit vraagt om beleid dat de positieve effecten stimuleert en de negatieve
effecten beperkt. Dat schrijft het Rathenau Instituut in haar nieuwste rapport Eerlijk
delen over de deel- en kluseconomie.
Nadelen
Het aantal Nederlanders dat gebruikmaakt van deelplatformen (Airbnb, Airdnd,
SnappCar), klusplatformen (Uber, Helpling) en tweedehandsplatformen (Marktplaats)
is in drie jaar verviervoudigd tot bijna een kwart (23 procent) van de bevolking in
2016. Probleem is dat deelplatformen vaak kleinschalig beginnen maar de natuurlijke neiging hebben zich te ontwikkelen tot monopolie. Ze functioneren immers beter
naarmate meer mensen deelnemen en hun gegevens delen. Juist die snelle ontwikkeling in schaalgrootte zet druk op bestaande publieke waarden. De onderzoekers
presenteren in het rapport een ontluisterend overzicht van negatieve effecten van de
deel- en klusplatformen. Een belangrijk probleem is de oneerlijke concurrentie die
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kan ontstaan tussen consumenten die hun spullen of diensten via platformen aanbieden, en professionele bedrijven die op eenzelfde markt opereren. In het verlengde
van het ongelijke speelveld ligt de problematiek van belasting heffen. Het is namelijk
maar de vraag in hoeverre de UberPop-taxichauffeurs, de Helpling-schoonmakers en
de Airbnb-huizenverhuurders belasting betalen over hun inkomsten.
Consumentenbescherming is ook een relevant publiek belang dat onvoldoende is
geborgd. Zo zijn hotels aan regels van brandveiligheid gebonden, en restaurants
aan regels van voedselveiligheid en verantwoord alcoholgebruik. Bij taxi- en autoverhuurbedrijven geldt dat auto’s te allen tijde APK-gekeurd moeten zijn. Het is maar de
vraag of de beoordelingen van klanten voldoende werken om de productveiligheid en
de kwaliteit van de geleverde dienst in de deeleconomie te waarborgen. Niet alleen
consumenten worden in beperkte mate beschermd op platformen, ook aanbieders
kunnen lijden onder gebrekkige bescherming van hun rechten. Deze kwestie speelt
vooral bij dienstenplatformen zoals UberPop en Helpling, waar aanbieders formeel
als freelancers opereren en zo zelf hun werktijden bepalen, maar niet de vrijheid hebben om zelf de prijs te bepalen. Monopolievorming kan betekenen dat de welvaartsstijging die wordt gegenereerd door platformen, voor een groot deel zal toekomen
aan de eigenaren van het platform in plaats van aan de platformgebruikers zelf, terwijl de gebruikers - ironisch genoeg - juist de meeste waarde toevoegen door zaken
aan te bieden en beoordelingen achter te laten. Tot slot staan zowel gebruikers en
aanbieders veel privacygevoelige data af aan de platforms.

Vanwege de neiging van platformen om zich te
ontwikkelen tot een monopolie moet de overheid beleid
maken om te voorkomen dat publieke waarden in het
geding komen.
Voordelen
Toch zien de onderzoekers ook veel voordelen. Ten eerste zijn de economische
voordelen groot. In de meeste gevallen is het voordelig om te lenen of huren van
een particulier omdat dit goedkoper is dan huren of kopen van een bedrijf. Wel zullen
de opbrengsten scheef verdeeld zijn en vooral ten goede komen aan mensen met
bezit en de platformen zelf. De economische ongelijkheid kan dus toenemen met de
verdere groei van deel- en klusplatformen. De sociale effecten zijn onduidelijk omdat
er, naast vele nieuwe contacten die ontstaan als vreemden elkaar via platformen
ontmoeten, ook nadelige effecten zijn zoals discriminatie en economisering van het
privéleven. Milieueffecten ten slotte zijn met name te verwachten van autodelen en
carpoolen. De uiteindelijke effecten op het milieu zouden echter wel eens kleiner
kunnen zijn dan verwacht, omdat het eerder genoemde economische voordeel van
deel- en klusplatformen betekent dat mensen geld besparen. Het bespaarde geld zal
voor een groot deel weer besteed worden aan andere consumptieve activiteiten die
altijd een zekere mate van milieubelasting met zich meebrengen (“rebound effect”).
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Advies
Om de deel- en kluseconomie in goede banen te leiden, adviseert het Rathenau
Instituut daarom om de positieve effecten van nieuwe praktijken te stimuleren en de
negatieve effecten te beperken. Met het oog op de positieve effecten moet de overheid deelplatformen in de beginfase voldoende ruimte geven om zich te ontwikkelen.
Vanwege de neiging van platformen om zich te ontwikkelen tot een monopolie moet
de overheid beleid maken om te voorkomen dat publieke waarden in het geding
komen. Ten eerste zou de overheid de juridische status van deel- en klusplatformen
moeten verhelderen. Verder zou de overheid een vertrouwde derde partij kunnen
aanstellen voor toezicht op het platform, op een manier die de privacy van deelnemers waarborgt. Tenslotte zou gestimuleerd moeten worden dat beoordelingen op
platformen betrouwbaar en meeneembaar zijn. Twintig inzichten om publieke belangen die spelen bij de deel- en kluseconomie te waarborgen.
Verheldering en dialoog
•
Ga negatieve effecten van de deel- en kluseconomie tegen en stimuleer positieve effecten
•
Stimuleer onderzoek naar en dialoog over de effecten van deel- en kluseconomie op publieke belangen en manieren om die te waarborgen
•
Verhelder de juridische status van deel- en klusplatformen
Stimulering
•
Waarborg de betrouwbaarheid van beoordelingen op platformen
•
Zorg ervoor dat gebruikers van platformen hun opgebouwde reputatiedata
mee kunnen nemen naar een ander platform
•
Herzie de belasting om gebruik van platformen met grote milieuwinst te stimuleren
•
Stimuleer dat sociaal zwakkeren kunnen profiteren van de deel- en kluseconomie
•
Houd toetredingsbarrières voor nieuwe platformen laag
•
Stimuleer not-for-profit platformen en platformcoöperaties
Beperking
•
Communiceer helder over de bestaande regels voor de deel- en kluseconomie
•
Grote publieke belangen kunnen een verbod van platformen rechtvaardigen
•
Stimuleer na een verbod een dialoog over de toekomst van de betreffende
platforminnovatie en regulering
•
Verhelder welke publieke belangen door deregulering positief en negatief worden beïnvloed
•
Via ad-hoc maximering kan het speelveld van de deel- en klusplatformen afgebakend worden en maatschappelijke problemen begrensd worden
•
Gedoog in de beginfase van een platform om behendig te leren
•
Experimenteer met doelregulering en ‘Right-to-Challenge’
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Handhaving
•
Overheid kan platformen als uitvoerende instantie controleren via een vertrouwde derde partij
•
Zet privacyvriendelijke manieren van samenwerking met platformen in om te
handhaven
•
Let op dat handhaving door platformen de toetredingsbarrières van nieuwe
platformen niet teveel verhogen
•
Bij doelregulering en Right-to-Challenge-trajecten dient het belang van innovatie op te wegen en de kosten van evaluatie en toezicht

3.6

Groen in en om de stad

De Gezondheidsraad schrijft in haar advies Groen in en om de stad dat in en rond
steden meer groen voor recreatie moet worden aangelegd. Recreatie in het groen is
belangrijk voor de volksgezondheid in Nederland. De afgelopen decennia is de aanleg van ‘gezond groen’ achtergebleven bij de groei en veranderde samenstelling van
de stedelijke bevolking. Zoals al langer bekend is, zijn met groene recreatie positieve
gezondheidseffecten te bereiken. Nieuw zijn cijfers waaruit blijkt dat er een stijgend
tekort is aan gelegenheden voor groene recreatie in de stedelijke omgeving. Dat
tekort wordt alleen maar groter aangezien de bevolking verder groeit en vergrijst,
waardoor meer mensen meer tijd hebben om buiten te verpozen. De Gezondheidsraad en de Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek achtten het in 2004 al
plausibel dat contact met groen indirect een gunstige invloed heeft op de gezondheid van mensen. De raden wezen ook twee mogelijke mechanismes aan. Contact
met groen kan helpen bij herstel van stress en aandachtsmoeheid en zo het ontstaan
van chronische stress tegengaan. Uit een recent overzicht van methodologisch goed
uitgevoerde onderzoeken blijkt een verband tussen de hoeveelheid natuur in de nabijheid en de algemene gezondheid, de geestelijke gezondheid en de overlijdenskans.
Meer groen in de nabijheid gaat gepaard met een betere gezondheid en een lagere
overlijdenskans.
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4

Technologische trends
Bij technologische trends hebben we het aan de ene kant over ontwikkelingen in
het gebruik van technologie en aan de andere kant over nieuwe, door technologie
ondersteunde, oplossingen. Met de nieuwe Europese roamingregels en nieuwe wifinetwerken staat niets meer een fully connected toerist in de weg. We zien grote ontwikkelingen in connectiviteit, kunstmatige intelligentie, big data en digitale realiteiten.
Veiligheid wordt evenwel steeds meer een issue.
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Hoofdpunten
•
Nederlanders beschikken over veel ICT-vaardigheden zoals informatie zoeken
en communiceren via internet, het gebruik van computers en online diensten
en omgang met software. In Europa zijn we samen met Luxemburg, Denemarken en Finland koploper op dat gebied.
•
Het gebruik van sociale media is de laatste jaren redelijk stabiel rond de 80
procent van de Nederlanders. Jongeren maakten in 2016 weliswaar nog meer
gebruik van sociale netwerken dan mensen in de oudere leeftijdsgroepen,
maar het verschil is sinds 2014 kleiner geworden.
•
Het aantal Nederlander dat online aankopen doet groeit nog steeds. In 2016
heeft 73 procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder online aankopen
gedaan, in 2012 was dat nog 64 procent. Nederland kent relatief meer eshoppers dan veel andere EU-landen.
•
Er wordt online veel geld uitgegeven. In de drie maanden vooraf aan het onderzoek (welk onderzoek?) gaf 42 procent van de mensen 100 tot 500 euro
online uit. Het merendeel van de online shoppers kocht kleding of sportartikelen. Ook reizen, vakanties en accommodaties en kaartjes voor evenementen
zijn populair.
•
Connected intelligence, conversational interfaces and digital realities zijn de
technologische megatrends voor de vrijetijdsbranche.
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4.1

Internetgebruik

Internetvaardigheden
Nederlanders beschikken over veel ICT-vaardigheden zoals informatie zoeken en
communiceren via internet, het gebruik van computers en online diensten en omgang met software. In Europa zijn we samen met Luxemburg, Denemarken en Finland
koploper op dat gebied. Niet alle Nederlanders beschikken over evenveel vaardigheden. Mannen beschikken over iets meer ICT-vaardigheden dan vrouwen, jongeren
zijn veel vaardiger dan ouderen en hoogopgeleiden veel meer dan laagopgeleiden.
ICT-vaardigheden zijn niet alleen belangrijk op de arbeidsmarkt, maar ook op sociaal gebied kan een gebrek aan vaardigheden leiden tot minder contacten. Om een
tweedeling op dit vlak in de maatschappij te voorkomen is het aanleren van ICTvaardigheden een van de speerpunten in de Digitale Agenda van de overheid.
Toch had in 2015 22 procent van de Nederlanders weinig tot geen vaardigheden in
het gebruik van ICT. Een derde van de Nederlanders bezit basisvaardigheden en 40
procent bezit zelfs meer dan basisvaardigheden. Niet geheel verwonderlijk scoren
ouderen slechter; minder dan 10 procent heeft vaardigheden boven het basisniveau.
Bij jongeren van 18 tot 25 jaar is dit aandeel zelfs 71 procent. Ook tussen hoog- en
laagopgeleiden bestaat in ICT-vaardigheden een behoorlijke kloof. Van de hoogopgeleiden had 60 procent meer dan basale ICT-vaardigheden, bijna drie keer zo veel als
bij laagopgeleiden. De verschillen zijn een stuk kleiner tussen mannen en vrouwen.
Mannen zijn wel iets vaardiger dan vrouwen. En ten slotte hebben niet-westerse allochtonen minder ICT-vaardigheden dan autochtonen.
Internetactiviteiten
Bijna alle Nederlanders gebruiken internet. In 2016 gaf 92 procent van de Nederlanders aan wel eens gebruik te maken van internet, 81 procent dagelijks of vrijwel
dagelijks. Toch maken veel Nederlanders zich zorgen om internetveiligheid. In 2015
was ruim 5 procent van de Nederlanders slachtoffer van hacken, 3,5 procent van
koop- en verkoopfraude en minder dan 1 procent van identiteitsfraude. In 2015 gaf
meer dan de helft van de Nederlanders aan zich zorgen te maken en daarom af te
zien van bepaalde internetactiviteiten. Het is zorgelijk dat ruim een vijfde van de internetgebruikers minder actief zijn op sociale netwerken dan ze zouden willen vanwege
de veiligheid. Verder geeft 17 procent van de online shoppers aan wel eens af te
zien van een aankoop vanwege veiligheidszorgen en maakt 14 procent zich zorgen
om de veiligheid van internetbankieren. Het merendeel van de e-mailgebruikers gaat
voorzichtig om met het klikken op links of het openen van bijlagen in mails van onbekende afzenders.
De helft van de internetgebruikers maakt wel eens gebruik van een openbaar onbeveiligd wifi-netwerk. Vier op de tien gebruikers van dergelijke netwerken zeggen zich
altijd bewust te zijn van de activiteiten die zij wel en niet doen als zij op zo’n netwerk
zitten.
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Tabel 4.1

Internetactiviteiten van Nederlanders van 12 jaar en ouder, 2016
%
Gebruik social media

80

w.v. chatten

24

w.v. beblogs lezen of zelf bijhouden

20

Gebruik sociale netwerken

79

w.v. tekstberichten uitwisselen

75

w.v. sociaal netwerk

58

w.v. professioneel netwerk

27

Versturen/ontvangen e-mails

85

Telefoneren via internet

35

Plaatsen maatschappelijke en/of politieke mening

24

Deelnemen maatschapp. online discussies

7

Informatie over goederen en diensten

79

Gebruik van diensten in de reisbranche

45

Zoeken van baan of solliciteren

21

Informatie over gezondheid

58

Luisteren naar radio

35

Kijken naar televisie

45

Kranten, nieuwsbladen lezen/ downloaden

64

Spelletjes, muziek (af)spelen/downloaden

58

Foto's, muziek tekst etc uploaden

43

Software anders dan spellen downloaden

25

Bron: CBS.

Meest voorkomende activiteit op internet is het zoeken van informatie over goederen
of diensten. In 2015 heeft bijna 80 procent dit gedaan. De meeste Nederlanders
e-mailen (85 procent) en maken gebruik van sociale netwerken (56 procent). Een
derde van de Nederlanders heeft de afgelopen drie maanden privé via internet gebeld (Skype of Facetime). In 2016 shopten 10,7 miljoen Nederlanders online.

In 2016 shopten 10,7 miljoen Nederlanders online.
Social media
Het gebruik van sociale media is de laatste jaren redelijk stabiel rond de 80 procent
van de Nederlanders. Jongeren maakten in 2016 weliswaar nog meer gebruik van
sociale netwerken dan mensen in de oudere leeftijdsgroepen, maar het verschil is
sinds 2014 kleiner geworden. Vooral veel mensen tot 45 jaar gebruiken sociale
netwerken: ruim 9 op de 10. Bij 45- tot 65-jarigen is dit aandeel ruim acht op de tien.
Bij 65- tot 75-jarigen is dit iets meer dan de helft; onder 75-plussers betreft het bijna
een op de vijf. Berichten uitwisselen via instant messaging zoals Whatsapp is veruit
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het populairst (75 procent), gevolgd door sociale netwerken als Facebook of Twitter
(58 procent), LinkedIn (27 procent) en het plaatsen van berichten op chatsites of
online fora (20 procent). Sociale netwerken zijn meer in trek bij hoog opgeleiden dan
laag opgeleiden. Minder jongeren gebruiken platformen als Facebook en Twitter, het
gebruik onder ouderen is gegroeid.
Online aankopen
Het aantal Nederlanders die online aankopen doen groeit nog steeds. In 2016 heeft
73 procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder online aankopen gedaan, in
2012 was dat nog 64 procent. Nederland kent relatief meer e-shoppers dan veel andere EU-landen. In Nederland winkelde 74 procent van de 16- tot 75-jarigen in 2016
online; het EU-gemiddelde bedroeg 55 procent.
Vooral 25- tot 45-jarigen kopen graag via internet. Van deze groep heeft 90 procent
in 2016 online goederen of diensten gekocht (in 2012: 83 procent). Ook bij 12- tot
25-jarigen groeide het aandeel e-shoppers niet erg sterk meer (in 2016: 80 procent).
De groei in online shoppen concentreerde zich bij Nederlanders boven de 45 jaar. In
2016 deed 78 procent van de 45- tot 65-jarigen online aankopen, in 2012 was dat
nog 64 procent. Van de 65- tot 75-jarigen groeide het aandeel online shoppers van
36 procent naar 50 procent.

Tabel 4.2

Online aankopen naar soort
2012

2013

2014

2015

2016

% van e-shoppers in afgelopen jaar*
Kleding, sportartikelen

53

59

63

65

70

Reizen, vakanties, accommodaties

58

61

64

61

65

Kaartjes voor evenementen

43

50

54

53

56

Literatuur (boeken, tijdschriften)

39

44

44

43

43

Goederen voor het huishouden

27

29

36

37

42

Software

24

32

33

34

34

Elektronische benodigdheden

23

30

32

32

33

Telecommunicatie

20

26

31

31

30

Film, muziek

25

28

27

23

22

Levensmiddelen, cosmetica- en schoonmaakproducten

12

15

20

22

27

8

13

16

15

14

Hardware

12

14

15

15

16

Medicijnen

4

6

7

8

10

Studiemateriaal

Bron: CBS, ICT-gebruik van huishoudens en personen.
* Personen van 12 jaar of ouder die in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek online
aankopen hebben gedaan.
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Het merendeel van de online shoppers kocht kleding of sportartikelen: 70 procent
van de e-shoppers kocht de afgelopen twaalf maanden een product in deze categorie. Ook reizen, vakanties en accommodaties (65 procent) en kaartjes voor evenementen (56 procent) zijn populair. Deze producten zijn al jarenlang het meest in trek
als online aankoop.
Er wordt online veel geld uitgegeven. In de drie maanden vooraf aan CBS-onderzoek
naar online winkelen in 2016 gaf 42 procent van de mensen 100 tot 500 euro online
uit, 25 procent gaf 50 tot 100 euro uit, 15 procent minder dan 50 euro, 10 procent
500 tot 1.000 euro en 8 procent meer dan 1.000 euro.
Opvallend is dat mannen actievere e-shoppers zijn dan vrouwen. Ze doen gemiddeld
vaker online aankopen en geven ook meer geld uit. Van de mannen heeft 11 procent
meer dan tien keer iets online gekocht in de drie maanden voorafgaand aan het
onderzoek. Bij vrouwen was dit aandeel 8 procent.
Veertig procent van de Nederlanders zoekt vooraf informatie op over verschillende
aanbieders voordat ze overgaan tot online aankopen. Daarnaast bekijkt 35 procent
eerst websites of apps voor product- of prijsvergelijking. Recensies en beoordelingen
van andere klanten zijn hierin ook meegenomen.

Een vijfde van Nederlandse bedrijven met minstens 10
werknemers voerde in 2015 analyses uit op big data.
Big data
Een vijfde van Nederlandse bedrijven met minstens 10 werknemers voerde in 2015
analyses uit op big data. De helft van deze bedrijven liet ten minste een deel van dit
werk uitvoeren door een ander bedrijf. Big-data-analyse is het gebruik van technieken en softwaretools om vaak grote en ongestructureerde gegevensbestanden te
analyseren. Van de reisorganisaties voeren drie op de tien big-data-analyses uit. Zij
gebruiken vooral sociale media als bron. In de horeca is big data minder gebruikt,
iets meer dan 15 procent voert big-data-analyses uit.

4.2

Megatrends

Connected intelligence, conversational interfaces and digital realities zijn de technologische megatrends voor de vrijetijdsbranche. Dat schrijft Sabre in haar Emerging
Technology in Travel 2017 Report.
Connected Intelligence
De wereld wordt op elk niveau meer met elkaar verbonden. Zowel fysiek door toegenomen transportmogelijkheden als virtueel door internet dat directe communicatie
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over de hele wereld mogelijk maakt. Tegelijkertijd zien we op de achtergrond een
enorme golf van sensoren en devices die op elk aspect van ons leven data verzamelen. Het vermogen om die te analyseren levert een schat aan informatie op en maakt
nieuwe technologieën levensvatbaar. Het vernieuwende van connected intelligence
is niet dat taken kunnen worden geautomatiseerd maar dat door het continu terugvoeren van data het systeem leert en beter wordt. We staan nog maar aan het begin
van het zogenaamde Internet of Things, maar bedrijven moeten nu al onderzoeken
wat ze hiermee kunnen en willen. Voor touroperators en online travel agents betekent
dit dat ze met meer informatie hun service kunnen verbeteren. Ook wordt het op
maat samenstellen van individuele reisopties veel efficiënter. Luchtvaartmaatschappijen en luchthavens kunnen bijvoorbeeld met connected intelligence de flow op de
luchthavens verbeteren, personeel efficiënter inzetten en reizigers beter informeren.
Voor hotels zit de toegevoegde waarde in het optimaliseren van de wijze waarop het
personeel omgaat met de wensen van de gasten. Ook de eerste robots hebben hun
intrede in hotels gedaan, een ontwikkeling die nog in de kinderschoenen staat, maar
niet is te stuiten.
Conversational Interface
We hebben een hele weg afgelegd van de ponskaart naar het touchscreen, maar
de volgende revolutie klopt al weer aan de deur, converseren met machines die
zelfstandig zonder tussenkomst van mensen actie ondernemen. Dat kan met je stem
of met tekst. Conversational Interface stoelt op twee belangrijke technieken: het
vermogen van computers om woorden te herkennen en vervolgens de intentie van
een conversatie te begrijpen en kunstmatige intelligentie waardoor de computer intelligent gedrag vertoont. Voor bedrijven is conversational interface een kans om
relaties op te bouwen, vertrouwen te verdiepen en naadloos met consumenten te
communiceren. Touroperators, online travel agents, luchtvaartmaatschappijen en
hotels kunnen door deze technologie veel beter en frequenter met hun klanten communiceren zowel voor als tijdens de reis. Het biedt bovendien kansen om afhankelijk
van tijd en plaats reizigers van relevante informatie te voorzien. Intern kunnen hotels
met message based systemen sneller met hun personeel communiceren om zo de
gastbeleving te verbeteren.
Digital Realities
De digitale realiteit, zowel virtueel, mixed als augmented staat nog maar in de kinderschoenen. Opwinding en nieuwsgierigheid zijn de drijvende krachten achter de
nieuwe digitale realiteit waarmee de consument zich in een andere wereld kan onderdompelen. Na een teleurstellende start zorgen technologische ontwikkelingen in
zowel VR als AR ervoor dat de acceptatie bij consumenten eindelijk een grote vlucht
zal nemen. Digital Realities geven reisbureaus de kans reizigers te inspireren met
nieuwe bestemmingen en excursies. Voor luchtvaartmaatschappijen kan augmented reality achter de schermen reparaties en opleidingen efficiënter laten verlopen.
Met virtual reality kunnen premium diensten beter worden uitgelegd en kan ook een
toegevoegde waarde zijn aan boord wat weer kansen biedt voor upsell. Voor hotels
kan virtual reality een nieuwe dimensie toevoegen aan de online showcase en kunnen
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gasten ter plaatse geïnspireerd worden. Personeel kan hands free instructies krijgen
en real time vertalingen ontvangen als ze met buitenlandse gasten communiceren.
Ook in de schoonmaak kan augmented reality personeel beter en sneller instrueren.
Gasten kunnen in steden met augmented reality beter en natuurlijker hun weg vinden.
Nieuwe digitale content kan kun ervaring verdiepen.
Blockchain
Een ontwikkeling die in het Sabre-rapport niet wordt besproken maar we hier zeker
niet onvermeld willen laten is die van de blockchain. Volgens sommigen de meest
disruptieve ontwikkeling van de afgelopen jaren. De techniek is al uitvoerig getest
want de virtuele munt bitcoin draait op blockchain. Een blockchain is het best te
vergelijken met een groot wereldwijd Excelsheet dat in een peer-to-peer netwerk is
opgeslagen. Er is geen centrale server, elke computer bezit een deeltje van de data
en met een slimme technologie is de veiligheid gewaarborgd. Bovendien is niemand
eigenaar van de data en alle deelnemers hebben real-time toegang tot het blockchain. Een blockchain kan in theorie alle reserveringssystemen overbodig maken
omdat het bij uitstek geschikt is voor het vastleggen van transacties. En laat nu juist
onze sector te maken hebben met veel internationale transacties, affiliate data en
andere data om een reis goed te laten verlopen. Ook GDS’s, Airbnb, Tripadvisor of
Booking.com zullen door blockchain worden uitgedaagd. Winding Tree heeft als eerste haar op blockchain gebaseerde travel distributieplatform gepresenteerd en in de
zomer van 2017 kondigde ANVR aan dat ze samen met 30 travel experts onderzoek
gaan doen naar de mogelijkheden van blockchain.

4.3 Technologische ontwikkelingen in de vrijetijdssector
Marketing
Het is bekend dat toeristen bij het boeken van een vakantie niet over één nacht ijs
gaan. Ze bezoeken over een lange periode vaak meerdere websites voordat tot
boeking wordt overgegaan. In het beloningsmodel krijgt meestal alleen de publisher
die de boeker vlak voor de boeking heeft doorverwezen provisie. Met TradeTrackers
Real Attribution kan een reisorganisatie alle publishers die betrokken zijn in het conversiepad belonen. Het Attribution Model ‘Last-click-counts’ is met Real Attribution
verleden tijd. Vijf attributiemodellen en een custom model geven adverteerders de
mogelijkheid om de voor hen belangrijkste elementen naar waarde te belonen en
meer nadruk te leggen op branding en inspiratie. De Jong Intra Vakanties werkt sinds
juni 2017 met dit model.
Staatsbosbeheer heeft de afgelopen periode haar natuurkampeerterreinen volledig
geautomatiseerd. Dat lijkt vreemd voor een natuurbeleving maar Staatsbosbeheer
wil haar menskracht inzetten voor natuur en natuureducatie en niet voor het afhandelen van boekingen en het beheer van een slagboom. Grootste zichtbare verandering
is het verdwijnen van de beheerders op de 23 natuurkampeerterreinen van Staatsbosbeheer. Daarvoor in de plaats zijn digitale zuilen gekomen en de boswachter die
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tweemaal daags langskomt voor een praatje en controle. De grafische interface
op de zuilen is bewust eenvoudig gehouden. In tegenstelling tot online waar veel
meer beleving is. Daar moet het ‘Wow-gevoel’ overheersen. Op de zuilen de goede
functionaliteit. Op de zuilen kunnen gasten een nieuwe boeking doen, een bestaande
boeking ophalen, een extra gast aanmelden of een trekkersplek reserveren. Uit de
zuil komt een bonnetje en een sticker die je aan de scheerlijn bevestigt zodat de
boswachter kan zien dat is betaald. De nieuwe strategie van Staatsbosbeheer werpt
haar vruchten af. Het aantal overnachtingen steeg met 10 procent, de conversie met
28 procent wat resulteerde in 28.300 boekingen en 202.000 overnachtingen. Zestig
procent van de gasten boekt vooraf en 40 procent op de zuil.
Ook achter de schermen draaien grote informatiesystemen waar de gemiddelde
consument geen weet van heeft. Zo heeft Booking.com een groot platform voor
reisagenten gebouwd. De groeiende groep van zelfstandige reisagenten krijgt met
dit platform een extra tool in handen om makkelijk een op maat gemaakte reis met
verblijf samen te stellen. Booking.com voor Reisagenten is een uitbreiding op het
huidige Affiliate Partner Programma van Booking.com en maakt gebruik van de technologie en infrastructuur die is ontwikkeld voor Booking.com Business. Reisagenten
die zich aanmelden bij het platform komen in aanmerking voor voordelen die vergelijkbaar zijn met die van de affiliatepartners van Booking.com.
Hotels moeten volgens ING een chief digital officer aanstellen omdat het thema data
een steeds centralere rol speelt in de dagelijkse praktijk van de hotellerie. Hoteliers
zullen moeten kiezen tussen optimaal samenwerken met online travel agents of zelf
een chief data officer aanstellen. Volgens de bank hebben technologische innovatie
en digitalisering tot grote veranderingen geleid wat betreft de transparantie van het
hotelaanbod, het boekingsproces, de marketing, het bepalen van de kamerprijzen en
de kennis over de gast. Hotels moeten zien om te gaan met de analyse van gastdata
en hoteldata, en van interne en externe bronnen om zowel kwaliteit als bezetting
op niveau te krijgen. Data wordt volgens Van der Doelen ook geld waard waarbij de
waarde van een hotel wordt bepaald door locatie, merk en data.
Apps
De hausse aan apps lijkt nog niet voorbij. Vooral route apps zijn populair. Naast commerciële partijen ontwikkelen ook steeds meer samenwerkingsverbanden een route
app. Zo ook Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), Amstel, Gooi en
Vecht (AGV) en het Gelderse Waterschap Rivierenland. Hun app biedt fietsers een
ontdekkingstocht door het Utrechts en Gelders waterlinielandschap. De app bevat
vier routes langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Grebbelinie. Gebruikers kunnen met de app ook een eigen route uitstippelen.
Is een route app nog vrij plat, we zien steeds meer apps die slimmer zijn en verder
gaan. Met behulp van die apps worden onbekende en spannende vakantielanden een
stuk bereikbaarder. Het Nederlandse video en reisgidsen platform REiSREPORT heeft
een speciale app gelanceerd voor Nederlanders die naar Iran reizen. De nieuwe app
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helpt toeristen op meerdere vlakken. Push notificaties bij belangrijke ontwikkelingen,
tientallen betrouwbare video’s en achtergrondverhalen en een chat omgeving om
realtime met andere Nederlanders in Iran in contact te komen. Bijvoorbeeld om een
taxi te delen of om elkaar vragen te kunnen stellen en te informeren. Daarnaast kun
je vanuit de app betrouwbare taxi’s, gidsen en hotels boeken.
VVV Zeeland heeft haar website en app volledig vernieuwd. Het nieuwe digitale platform heeft als doel om gasten op een eigentijdse manier te inspireren over Zeeland.
Uniek is dat de gast content krijgt op basis van persoonlijke voorkeuren, weer, tijd
en locatie. Aanvullend daarop is het mogelijk om reisgidsen te bekijken met uitgebreide informatie over regio’s in Zeeland met tips van locals, ZeelandPas acties
en achtergrondverhalen. Op de site zijn hotels, vakantiewoningen en restaurants te
reserveren. Bijzonder element is ook de dagje-uit planner waarmee het mogelijk is
om tips te krijgen voor een dagje uit op basis van persoonlijke voorkeuren. Op basis
van dag, aantal personen, vertrekplaats en vervoermiddel wordt een maatwerk dag
samengesteld, bestaande uit drie activiteiten, een lunchtip en een dinertip. Bovendien wordt aangegeven hoe lang je reistijd is (zowel qua kilometers als qua tijd). De
website vvvzeeland.nl is met 3,5 miljoen bezoekers per jaar een van de belangrijkste
marketingkanalen voor Zeeland. De nieuwe site is responsive, maar ook qua uitstraling veel visueler ingericht met veel foto’s en video’s en minder tekst.
In Noordwijk gaan ze volledig over op digitaal. Noordwijk Marketing heeft haar Visitor
Center gesloten. Op 12 verschillende locaties in Noordwijk komen digitale informatiezuilen. Op die zuilen wordt de informatie afhankelijk van tijd, weersomstandigheden,
land van herkomst en locatie aangepast. Bij elke zuil hoort een baliefunctie van een
derde partij zodat toeristen om hulp of extra informatie kunnen vragen. Voor de
medewerkers van die balies wordt een E-learningmodule ontwikkeld. De organisatie
richt de focus op het aantrekken van nieuwe gasten en zet op drukke dagen en bij
evenementen een mobiel visitor center in.
De Crossbill Guides Foundation heeft een natuurreisgids voor de Veluwe gemaakt
die is gekoppeld aan een bijzondere app. De app past zich namelijk aan het seizoen
aan; alleen dieren die er op het moment ook echt zijn, verschijnen in de app. Voor
het boek moet worden betaald, maar de app is gratis en reclamevrij. De kosten
worden betaald door toeristische bedrijven aan de route. Eenmaal gedownload, kunnen gebruikers routes selecteren en downloaden waardoor eenmaal op pad geen
internetverbinding noodzakelijk is. Op interessante punten geeft de app een bericht
en krijg je informatie over natuur en landschap, inclusief foto’s en, in een enkel geval,
filmpjes.
Vaak hebben we nieuws over nieuwe apps. Zelden laten bedrijven zien of hun app
ook succesvol is. Center Parcs is transparanter en liet in april 2017 weten dat haar
app, Planet Center Parcs, maandelijks door 40.000 mensen wordt gebruikt. De app,
die sinds begin 2017 een volledig nieuw jasje heeft gekregen, is al 320.000 keer
gedownload. Bezoekers kunnen via de app activiteiten bekijken en boeken om zo hun
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eigen, ideale vakantie samen te stellen. Dit kan zelfs al vóór het verblijf. Tevens kunnen zij openingstijden raadplegen, het activiteitenprogramma bekijken en informatie
over de restaurants in het park lezen
Libéma test op vakantiepark Dierenbos een online gastenplatform uit. Het platform
van GuestCompass biedt up-to-date informatie en een direct contactpunt. De oude
papieren informatiemap wordt nog niet in de prullenbak gegooid, die is onlangs vernieuwd. GuestCompass is een in-house platform om met de gast zowel voor als
tijdens het verblijf online te communiceren. Het platform biedt de gast contact met
de accommodatie, informatie over de accommodatie en over de omgeving. De informatie wordt samen volledig op maat gemaakt voor het vakantiepark. De aanwezige
timer module zorgt ervoor dat de gast altijd de meest relevantie informatie als eerste
te zien krijgt.
Animatiewerk heeft een Activiteiten app gelanceerd. De app bevat honderden sport
en spel activiteiten, knutselvoorbeelden, meeleeftheaterverhalen, shows en quizzen.
Met deze app wil Animatiewerk het werken met activiteiten voor groepen makkelijker
en paperless maken. Bijzonder is dat Animatiewerk deze app, die voor de eigen medewerkers is gemaakt, voor iedereen beschikbaar stelt. Dus ook in andere branches.
Het is nu eigenlijk een cadeautje geworden voor iedereen die activiteiten organiseert
voor groepen. Denk aan branches zoals het onderwijs. opleidingen als CIOS, ALO,
Sport en Bewegen, de Pabo en het basisonderwijs.
Veiligheid
Technologie wordt steeds meer ingezet voor de veiligheid van de gasten. Een opmerkelijke ontwikkeling zagen we op het Katwijkse strand. Half augustus startte daar
een proef met Smart Beach. Op dit slimme strand kunnen ouders hun kinderen in
de gaten houden met behulp van een app, een slimme armband en een netwerk aan
sensoren. Voor de proef zijn op het strand over een lengte van 700 meter sensoren
geïnstalleerd op 2 strandpaviljoens en de verdwaalpalen. Deze sensoren vormen
samen een netwerk. Bij de post van de reddingsbrigade en 2 strandpaviljoens kunnen gasten een slim polsbandje voor het (de) kind(eren) ophalen. Het polsbandje kan
aan een app worden gekoppeld en ouders kunnen op een strandkaart zien waar hun
kinderen zijn. In de app zit ook een noodknop om de reddingsbrigade te waarschuwen. Het veiligheidssysteem is ontwikkeld door drone- en sensorenbedrijf AvioniCS.
De proef is een primeur voor Nederland. Het project past perfect in de ambitie van
de gemeente om op locatie Valkenburg een Unmanned Valley te ontwikkelen: een
testcentrum voor drones en andere slimme toepassingen van onbemande systemen.
Smart Beach sluit aan bij deze ambitie en laat zien hoe sensoren toegepast kunnen
worden in het voordeel van consumenten.
Ook dataveiligheid is een hot issue. Wat mag je met data, welke rechten heeft de consument, wat moet je doen bij een datalek en vooral hoeveel geld gaat het kosten als
je het databeleid niet op orde hebt? Allemaal vragen die de branche moet oplossen.
Zo mag je publieke data niet vrijelijk gebruiken en kunnen zakelijke data wel degelijk
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persoonlijke data bevatten. Wie denkt dat een klein bedrijf zich toch niet in de kijker
speelt moet nog eens nadenken. Zeker in het licht van de sterk verhoogde boetes.
Onlangs nog opgetrokken van maximaal 4.500 euro naar maximaal 820.000 euro.
Bovendien wordt in mei 2018 Europese privacywetgeving van kracht en stomen de
boetes door naar maximaal 20 miljoen euro of 10 procent van de wereldwijde omzet.
Uitgangspunt is dat je zult moeten aantonen en aan je gasten kunnen uitleggen welke
gegevens je verwerkt en bewaart. Als je ze niet meer gebruikt, moet je ze verwijderen en ze op verzoek ter inzage geven. Je moet ook aan de toezichthouder kunnen
uitleggen wat je voor opslag en verwerking hebt ingericht en hoe je het gebruikt. Gasten moeten vrijelijk toestemming geven om gegevens te bewaren en moeten ze die
ook weer kunnen intrekken. Een boxje met algemene voorwaarden is niet genoeg. Je
moet apart uitleggen wat je registreert en hoe mensen daar niet voor kunnen kiezen.
Een aspect aan het gebruik van data dat nogal eens wordt vergeten, is het datalek.
Dat moet je binnen 72 uur melden aan het College Bescherming Persoonsgegevens.
En als je dan nog moet nadenken over een draaiboek, ben je ruiterlijk te laat en wordt
het waarschijnlijk paniekvoetbal.
Big Data
Amsterdam Marketing gebruikt big data vanuit de City Card om toeristen door de
stad te kunnen volgen. Elke keer als een toerist de kaart gebruikt, wordt dat geregistreerd. Amsterdam Marketing kan daarmee correlaties ontdekken tussen de
verschillende locaties in de stad. In een volgende stap worden gebruikers van de
card geadviseerd over een andere interessante locatie die bij zijn interesse past.
Ook wordt het mogelijk bezoekers te verleiden minder drukke locaties te bezoeken.
Het gebruik van big data verschuift bij Amsterdam Marketing meer en meer naar
predictive analyses en real time monitoring.
Een extreme vorm van big data zijn mobiele telefoondata die gedetailleerd inzicht
kan geven in toeristenstromen. In Nederland stelt Vodafone data beschikbaar aan
bureau Mezuro die deze voor de markt bewerkt en beschikbaar stelt. Klanten krijgen
een bestand met een druktebeeld in een zogenaamd Mezuro-gebied uitgesplitst naar
frequente, regelmatige en incidentele bezoekers en een bestand met de herkomst
van de bezoekers. Inmiddels zijn al diverse pilots in onze branche ondernomen. De
resultaten voor het Waddengebied laten in 2015 bijna 9,3 miljoen bezoekers zien.
Het gaat daarbij om zowel bezoekers afkomstig uit Nederland als om bezoekers
afkomstig uit het buitenland. De meeste toeristische bezoekers (75 procent) zijn
afkomstig uit Nederland, ruim 7 miljoen. Het aandeel toeristische bezoekers afkomstig uit het buitenland was 25 procent, ruim 2,2 miljoen. De meeste Nederlandse
toeristische bezoekers zijn afkomstig uit de provincies Noord-Holland, Friesland en
Groningen. De buitenlandse toeristische bezoekers zijn overwegend afkomstig uit
Duitsland.
Vijftig Zeeuwse ondernemers doen mee aan het Europese project PROFIT. Zij gaan
in het komende jaar samen met HZ University of Applied Sciences en Economische
Impuls Zeeland ontdekken welke kennis zij middels big data kunnen opdoen over
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de toeristen in hun regio. Elke ondernemer beschikt in meer of mindere mate over
gegevens van zijn gasten: variërend van reserveringsgegevens bij verblijfsaccommodaties tot het aantal verkopen per dag in een winkel. De uitdaging is om al dit soort
gegevens met elkaar te combineren (big data), om zo zicht te krijgen op de bezoekers in een gebied en hun wensen. Het gaat hierbij niet om het volgen van individuen,
maar om het herkennen van patronen: kunnen we bijvoorbeeld zien of gasten van
bedrijf X ook altijd naar bedrijf Y gaan? En zijn er dan verschillen te ontdekken tussen
bepaalde perioden of bepaalde groepen gasten? Op deze manier kunnen ondernemers beter inspelen op de interesses van hun gasten. PROFIT is een internationaal
project, gericht op het stimuleren van innovatie bij het MKB in de vrijetijdseconomie.

Nieuwste ontwikkeling zijn chatbots die de
klantenservice gaan ondersteunen.
Kunstmatige intelligentie
We zijn in onze branche nog wel even verwijderd van echte kunstmatige intelligentie,
maar stapje voor stapje komt het dichterbij. Nieuwste ontwikkeling zijn chatbots die
de klantenservice gaan ondersteunen. Zoals meestal geldt voor nieuwe technologieën, zijn ook chatbots het meest bekend bij de jongere generatie. In de leeftijd van
18 tot 24 jaar weet bijna driekwart (72 procent) wat een chatbot is, terwijl slechts
21 procent van de 65-plussers bekend is met de term. Kijken we naar de hele Nederlandse bevolking dan weet 53 procent niet wat een chatbot is en heeft slechts een
derde een keer bewust een chatbot gebruikt.
Een mooi voorbeeld van de inzet van kunstmatige intelligentie zien we bij de klantenservice van reisaanbieder TravelBird. Om het stijgend aantal vragen te verwerken en
tegelijkertijd de klanttevredenheid te verhogen, is TravelBird gaan samenwerken met
DigitalGenius. Het Human+AI™ Platform is gebaseerd op historische klantservicegegevens en geeft AI-gedreven macrosuggesties, geautomatiseerde ticket tagging,
autoselectie en geautomatiseerde antwoorden. Dat betekent dat inkomende vragen
automatisch naar de goede afdeling worden gestuurd, eenvoudige vragen direct
door het systeem worden afgehandeld en iets complexere vragen het systeem een
suggestie doet die door de klantenservice moet worden geaccordeerd en eventueel
aangevuld wordt met een persoonlijke boodschap. De klantenservice houdt zo meer
tijd over voor complexe vragen.
Online reisorganisatie TravelBird heeft ook een realtime-assistentiefunctie aan haar
app toegevoegd. Dat betekent dat reizigers op basis van tijd en locatie steeds automatisch geïnformeerd worden over de volgende stap in hun reisprogramma en
binnen de app direct contact met TravelBird kunnen leggen. Wanneer een reiziger
bijvoorbeeld uit het vliegtuig stapt en de app opent, zal de functie onmiddellijk de
volgende stap van de vakantie tonen, zoals de details van een huurauto, enzovoort.
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Of als de reizigers ergens in de stad aan het eten zijn en terug willen keren naar het
hotel, zal de app hen met één klik van navigatie voorzien.
Virtual Reality
We schrijven in het Trendrapport al heel wat jaren over VR, maar echt doorbreken wil
de technologie in de branche maar niet. VR is wel een groeiende industrie die nu 3,5
miljoen gebruikers telt met een hoogwaardige VR-bril, maar in 2018 worden 200 miljoen gebruikers verwacht. Goede content met een verhaal is extreem belangrijk voor
het succes van VR. De kracht van VR is dat de kijker zelf bepaalt waar hij naar toe
gaat en dat geeft volop gelegenheid in een VR-film meerdere lagen te maken. De uitdaging van veel vernieuwing zal steeds de schaalbaarheid zijn. Het is als publiciteitsstunt leuk om een speciale ruimte in te richten waar mensen met VR een bijzondere
ervaring kunnen hebben, maar het direct bereik daarvan is erg beperkt. De vraag is
daarom steeds wat je met VR wilt bereiken. Publiciteit of veel consumenten en bij dat
laatste is schaalbaarheid essentieel. VR kan voor onze branche de onzekerheid over
de bestemming wegnemen, een preview van de locatie geven, conversie verhogen,
een rol spelen in de voorbereiding van de reis en voor meer winst zorgen.
Vanaf nu kan iedereen via virtual reality kennismaken met de laatste fase van de
Tweede Wereldoorlog in Gelderland. Daartoe is een gratis app gelanceerd van de
Liberation Route Europe. De eerste museumopstelling van deze app is nu geplaatst
in het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek. Belangstellenden kunnen hier plaatsnemen
in een stoel en de app bekijken met speciale brillen. De app kan worden gedownload
voor Android en iOS-toestellen. Mensen die thuis de Liberation Route in VR willen
beleven, kunnen ook naar diverse VVV-kantoren in Gelderland. Daar ligt een box
klaar, die kan worden omgebouwd tot Virtual Reality-bril. De gebruiker kan hierin zijn
smartphone stoppen, de app downloaden en de herinneringsroute in het ‘Normandië
van het Noorden’ vervolgens zelf ervaren.
Haarlem heeft als een van de eerste Nederlandse steden een Virtual Reality Cardbord
en app waarmee iedereen vanaf de bank de stad kan bezoeken. Haarlem Marketing
hoopt hiermee bezoekers te verleiden de stad daadwerkelijk te bezoeken. Opvallend
is dat 50-plussers goed reageren. Via de app met 360° video’s en foto’s en het tot
bril te vouwen cardboard waant de kijker zich midden op de Grote Markt. Vanuit daar
kan een bezoek gebracht worden aan het Stadhuis, de Grote of St. Bavokerk en de
Jopenkerk en kan er worden gevaren op het Spaarne. Het streven is om steeds meer
hotspots aan de app toe te voegen, waaronder ook de Haarlemse musea.
Diverse ontwikkelingen
Ook de reisgidsen ontkomen niet aan de digitalisering. De ANWB brengt haar succesvolle Extra Reisgidsen ook als e-book op de markt. Reizigers kunnen de reisinformatie raadplegen via tablet of smartphone en hebben daarvoor geen internetverbinding
nodig. Ze kunnen de gidsen voor € 6,99 exclusief bij Bol.com kopen. ANWB Extra is
de meest verkochte reisgidsenserie van Nederland. De ANWB extra reisgidsen zijn
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verkrijgbaar voor meer dan 100 bestemmingen. Het e-book geeft de mogelijkheid
om bladwijzers en zelf notities toe te voegen.
Waar Airbnb de belofte om like a local op reis te gaan steeds minder inlost, zien we
steeds meer platforms die het gat in de markt zien. Zo ook het nieuwe online platform MeetJune. De community verbindt reizigers met gepassioneerde locals aan de
hand van maaltijden, overnachtingen en activiteiten. Van een zelfgemaakt tapasdiner
op een dakterras in Barcelona tot een persoonlijke fotografietour met een Amsterdammer langs verborgen plekjes. MeetJune.com richt zich op locals die iets bijzonders te bieden hebben en dat graag met reizigers van over de hele wereld delen.
Het lijkt wel of alle technologische ontwikkelingen zich in het digitale domein afspelen, maar in de watersport is een eeuwenoud concept met behulp van techniek nieuw
leven ingeblazen. Waterrecreatie Advies heeft samen met de gemeenten Amersfoort
en Bunschoten en Waternet een zelfbedieningsovertoom® ontwikkeld. Dit is een
goedkoop en innovatief alternatief voor een sluis voor kleine pleziervaartuigen zoals
een sloep. De zelfbedieningsovertoom werkt eenvoudig. Je vaart de overtoom in,
drukt op de startknop en wordt vervolgens naar de andere kant van de dijk of dam
getransporteerd. De boot blijft horizontaal en de bemanning kan aan boord blijven.
Sloepen en andere boten tot circa 7,5 meter en een gewicht tot circa 2,5 ton (categorie E en F) worden horizontaal over een dijk (helling tot 40°) en eventueel een
weg of fietspad getransporteerd. Als aanvulling op zelfbedieningssluizen en -bruggen zorgt de zelfbedieningsovertoom® voor nieuwe vaar- en routemogelijkheden in
Nederland.
Ook in de filmwereld staat de innovatie niet stil. Na de scherpere digitale projectie,
beter geluid en 3D lijken nu de grote gebogen schermen de bioscopen te veroveren.
Kinepolis in Utrecht claimt het grootste scherm van de Randstad. In de grootste zaal
met ruim 600 stoelen hangt het filmdoek van 26 meter breed en 10,9 meter hoog.
Voor optimaal kijkgenot is het doek licht gebogen.
Zonder goed mobiel netwerk zijn alle inspanningen in technologie waar connectiviteit
belangrijk is, waardeloos. Helaas zijn er nog veel gebieden met slechte mobiele
bereikbaarheid. Bij de toekomstige veilingen voor nieuwe mobiele netwerken gaat
minister Kamp een dekkingsverplichting instellen. Dat betekent dat telecombedrijven
ook in het buitengebied waar veel recreatiebedrijven liggen een goede dekking met
snel internet moeten realiseren. Uit onderzoek van TNO en Dialogic naar de digitale
infrastructuur in Nederland blijkt dat de vraag naar draadloze communicatie de komende jaren met veertig procent per jaar gaat groeien. Deze groei wordt gedreven
door een steeds groter aanbod van diensten en toepassingen, maar ook door de
toenemende afhankelijkheid van digitale diensten in het dagelijks leven. Onvoldoende
toegang tot snelle en betrouwbare draadloze communicatie zorgt niet alleen voor
ongemak, maar kan ook economische groei in de toekomst belemmeren. Het kabinet heeft zich daarom tot doel gesteld dat in 2025 elke Nederlander gebruik kan
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maken van een internetverbinding met een snelheid van minimaal honderd Megabit
per seconde, ook in de zogenoemde buitengebieden.
Toen de e-bike in Nederland zijn intrede deed, hadden wegontwerpers niet kunnen
vermoeden dat daardoor het fietspad aanzienlijk zou veranderen. Uit onderzoek van
het Landelijk Fietsplatform blijkt ook dat Nederland nog niet ‘E-bike proof’ is. De
huidige infrastructuur is nog niet ingesteld op de snelheid en wendbaarheid van de
E-bike, met name door een gebrek aan comfort van de fietspaden.
Voor Europese gasten is wifi sinds de nieuwe Europese roamingregels minder interessant geworden, maar voor gasten uit andere werelddelen is wifi meer en meer
als water. Daarom stapte Ziggo in de markt wifi voor toeristen met een WiFi Pass
die in heel Amsterdam toegang biedt tot het WiFi netwerk van Ziggo. In combinatie
met de App van weCity krijgen toeristen lokale informatie over musea, horeca en
evenementen en de mogelijkheid om kaartjes te reserveren en af te rekenen. WeCity
krijgt hiervoor op de straatkasten van Ziggo een eigen Wifi netwerk met een eigen
SSID (netwerknaam), vanwaar gebruikers direct naar een lokale website, de landingspagina van weCity geleid worden. Op wifipass.wecity.amsterdam en in de App van
weCity kan de Premium WiFi Pass worden aangeschaft. Deze Premium WiFi Pass
biedt klanten toegang tot de meer dan 90.000 Ziggo WiFI spots in heel Amsterdam.
Op die manier kunnen zij in heel Amsterdam op een veilige, snelle manier internet op.
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Duurzame trends
De afspraken die landen tijdens de Klimaattop in Parijs maakten om de gevaarlijke
temperatuurstijging van de aarde in te perken, moeten nu omgezet worden daden.
Ook voor Nederland geldt dat die doelen met het huidige beleid bij lange na niet
worden gehaald. We staan dus voor een enorme energietransitie die het leven en
de vrije tijd van alle Nederlanders gaat raken. Waar de energiesector al druk bezig
is met de transitie zal de toeristische sector een stukje harder moeten gaan lopen
willen ze niet over enkele jaren als vervuilendse jongetje van de klas worden nagewezen. Gelukkig zien we in onze branche veel initiatieven maar veelal nog op (te) kleine
schaal. Intussen verbreedt het debat zich ook naar Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen waar naar meer dan alleen het milieu wordt gekeken. Ook daar worden
mooie stappen gezet en zien we dat ethische argumenten steeds zwaarder meewegen in bedrijfsbeslissingen.
Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2017
Gebruikerslicentie: NHL Stenden Hogeschool

Hoofdpunten
•
Na drie jaar van geringe groei is in 2015 de groei van de CO2 emissies tot
stilstand is gekomen. Belangrijkste oorzaak was een 2% krimp in kolenverbranding en uitstoot van de cementindustrie.
•
De krimp in CO2-emissies in 2015 lijkt positief maar niets is minder waar. Om
een kans te maken om gevaarlijke klimaatverandering te beperken, moeten
landen dringend en drastisch hun ambities opschroeven om de tegen 2030
voorspelde wereldwijde uitstoot van broeikasgassen met ongeveer een kwart
extra te doen dalen.
•
Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen vraagt om meer dan
alleen een energietransitie. In de landbouw, met name de veehouderij, is het
lastig om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. In de lucht- en
scheepvaart neemt de uitstoot naar verwachting toe.
•
Uit het Continu Onderzoek Burgerperspectieven ( 2016-4) blijkt dat ongeveer
de helft van de Nederlandse bevolking is het eens met de stelling dat Nederland sneller dan nu het gebruik van fossiele brandstoffen moet verminderen.
•
De toerismesector stoot per euro toegevoegde waarde relatief veel broeikasgassen uit. De uitstoot van broeikasgassen door de toerismesector nam in de
periode 2010-2015 met ongeveer 11 procent toe. Deze groei hangt vooral
samen met de groei van luchtvaartactiviteiten gerelateerd aan het toerisme.
•
MVO Nederland ziet in haar MVO Trendrapport 2017 optimisme in een harde
wereld. De organisatie ziet dat ethische argumenten steeds zwaarder meewegen in bedrijfsbeslissingen, dat steeds meer ondernemingen MVO-doelstellingen hebben gericht op netto-positieve resultaten en dat vrijblijvend overleg
plaatsmaakt voor actieve samenwerkingsverbanden.
Duurzame trends
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5.1

Mondiale trend in CO2-emissies

Uit de jaarlijkse rapportage Trends in global CO2 emissions van het Planbureau voor
de Leefomgeving (PBL) en het European Commission’s Joint Research Centre (ECJRC) blijkt dat na drie jaar van geringe groei, in 2015 de groei van de CO2 emissies
tot stilstand is gekomen. Belangrijkste oorzaak was een 2% krimp in kolenverbranding en uitstoot van de cementindustrie. Vooral in de Verenigde Staten en China
daalde de kolenverbranding. In de periode 1980-2002 bedroeg de gemiddelde mondiale jaarlijkse groei nog 1,2%.
In 2015 waren de vijf landen en regio’s met de grootste uitstoot verantwoordelijk
voor 69 procent van de mondiale CO2-uitstoot. China heeft met een uitstoot van 30
procent de grootste uitstoot gevolgd door de Verenigde Staten(14 procent), Europese Unie (10 procent), India (7 procent), Russische Federatie (5 procent) en Japan
(3,5 procent). China en de Verenigde Staten verminderden hun emissies in 2015 met
respectievelijk 0,7 procent en 2,6 procent. In de Russische Federatie en Japan gingen de emissies ook omlaag, met respectievelijk 3,4 procent en 2,2 procent. Helaas
werden deze mooie cijfers teniet gedaan door toenames in India (5,1 procent) en de
Europese Unie (1,3 procent). In Nederland groeide de uitstoot van CO2 tussen 2014
en 2015 maar heel licht (0,3 procent). Vergelijken we de Nederlandse uitstoot met
vijf jaar eerder dan daalde die met 11 procent.
Wereldwijd wordt 41 procent van alle CO2-uitstoot veroorzaak door kolenverbranding waarvan elektriciteitscentrales het merendeel voor hun rekening nemen. Daar
valt dus veel winst te behalen. In 2015 daalde wereldwijd de elektriciteitsproductie
die met fossiele brandstoffen gestookte centrales werd opgewekt met 0,5 procent
terwijl de totale elektriciteitsproductie met 0,9 procent steeg. Dit werd vooral veroorzaakt door de sterke groei van hernieuwbare energie zoals wind- en zonne-energie
en hydro-elektriciteit.

De noodzaak voor dringende actie word versterkt door
het feit dat 2015 het warmste jaar ooit was sinds de
start van de metingen.
De krimp in CO2-emissies in 2015 lijkt positief maar niets is minder waar. Om een
kans te maken om gevaarlijke klimaatverandering te beperken, moeten landen dringend en drastisch hun ambities opschroeven om de tegen 2030 voorspelde wereldwijde uitstoot van broeikasgassen met ongeveer een kwart extra te doen dalen. Dat
zei de VN-milieuorganisatie eind 2016 bij de publicatie van haar jaarlijks Emissions
Gap Report. Het rapport, dat openbaar werd gemaakt op de dag voordat de Overeenkomst van Parijs in werking treedt, concludeert dat tegen 2030 de emissies naar
verwachting 54 tot 56 gigaton kooldioxide-equivalent zullen bedragen - ver boven
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het niveau van 42 dat nodig is om de opwarming van de aarde deze eeuw tot 2°C
te beperken.
De noodzaak voor dringende actie word versterkt door het feit dat 2015 het warmste jaar ooit was sinds de start van de metingen. De trend zet zich voort, want de
eerste zes maanden van 2016 waren de warmste ooit gemeten. Toch blijven volgens
het rapport de emissies verder stijgen.

5.2

Klimaattop

De afspraken in het klimaatakkoord van Parijs, waarover we in het vorige Trendrapport uitvoerig hebben bericht, vragen volgens het Planbureau voor de Leefomgeving
ook in Nederland om een vergaande vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. In het klimaatakkoord van Parijs dat op 4 november 2016 in werking is getreden, is afgesproken om het internationale klimaatbeleid te richten op een beperking
van de mondiale temperatuurstijging tot ruim onder de 2 graden Celsius, met een
streven naar maximaal 1,5 graad.
Het huidige klimaatbeleid in Nederland strookt niet met de ambitieuze doelstellingen
uit het Parijs-akkoord. Afhankelijk van de verantwoordelijkheid die Nederland neemt
bij het aanpakken van klimaatverandering, zou de CO2-uitstoot voor het behalen van
de CO2-doelstelling in 2050 met zo’n 85-95 procent moeten zijn gedaald ten opzichte van 1990. Voor de 1,5 graad CO2-doelstelling komt dit neer op een emissiereductie van meer dan 100 procent. Voor beide doelstellingen geldt dat Nederland in
2030 de emissies met zo’n 40-50 procent zou moeten reduceren. Dit blijkt uit nieuw
onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).
Met het sluiten van het klimaatakkoord in Parijs is een belangrijke stap gezet om in
internationaal verband klimaatverandering tegen te gaan. De Europese Unie heeft in
Parijs namens de lidstaten de ambitie ingebracht om in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 40 procent te verminderen ten opzichte van 1990. Deze
internationale doelen geven richting aan de transitie naar een CO2-arme economie en
geven een heldere richting voor het beleid op nationale niveau. In het bijzonder op
het terrein van de energietransitie liggen grote opgaven.
Ongeveer driekwart van de emissies is gerelateerd aan energie. Om de Europese klimaatdoelstellingen te realiseren zal de energievoorziening in 2050 CO2-arm moeten
zijn. Dat kan met energiezuinige processen, meer hernieuwbare energie en minder
aardgas, emissievrij vervoer, groene brandstoffen en afvang en opslag van CO2. Dit
zijn veelal nieuwe technieken, waarbij ook nieuwe infrastructuur, aangepaste regels,
andere organisaties en soms zelfs andere gewoonten nodig zijn. Zonder krachtig
beleid gaat dat volgens het Planbureau niet lukken.
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5.3

Nederlands klimaatbeleid

Het Parijs-akkoord betekent voor Nederland een beperking van de uitstoot van broeikasgassen met 80% of meer in 2050. Uitvoering daarvan vraagt om zodanig ingrijpende veranderingen, dat de voorbereiding en invoering daarvan zo snel mogelijk
moeten worden opgepakt wil dit doel nog haalbaar zijn. Alleen het plukken van het
laaghangende fruit – makkelijk te realiseren relatief goedkope maatregelen, zoals
efficiencyverbetering – is niet voldoende om dat doel te bereiken. Voor het halen van
het doel is er in elke sector vernieuwing nodig - en die ziet er in elke sector weer
anders uit.
Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen vraagt om meer dan alleen
een energietransitie. In de landbouw – met name de veehouderij – is het lastig om
de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. In de lucht- en scheepvaart neemt
de uitstoot naar verwachting toe. Als de uitstoot van broeikasgasemissies in deze
sectoren niet voldoende kan worden teruggebracht zal in andere sectoren, zoals de
industrie en de elektriciteitsproductie, extra reductie nodig zijn.
Bij een emissiereductie van minstens 80 procent past het streven om bestaande
gebouwen en woningen energieneutraal te maken, of beter nog: emissievrij. Dat kan
door wijken gasvrij te maken, de woningen en gebouwen verregaand te isoleren en
de resterende warmtevoorziening te elektrificeren. Het kan ook met de inrichting van
een warmtenet met duurzame warmtebronnen als geothermie.
De uitstoot van broeikasgassen kan in transport worden gereduceerd door het zuiniger worden van voer-, vaar- en vliegtuigen, door inzet van andere energiedragers en
door ander gedrag (minder mobiliteit, zuiniger rijgedrag, efficiënter transport). Voor
de personenautomobiliteit kan een transitie naar emissieloos rijden (in elektrische of
op waterstof rijdende auto’s) een forse bijdrage aan de klimaatdoelen leveren. Voor
de luchtvaart zal een adequate beprijzing van de CO2-uitstoot in Europees verband
moeten worden gerealiseerd.
Het is zeker dat bepaalde vormen van transport (vooral lucht- en scheepvaart, wellicht ook vrachtverkeer) in 2050 nog afhankelijk zullen zijn van vloeibare brandstoffen. Het is ook waarschijnlijk dat er voor vele woningen, gebouwen en bedrijven dan
ook nog gas nodig is. Het is belangrijk die vraag zoveel mogelijk in te vullen met
groene brandstoffen en groen gas, geproduceerd uit (duurzame) biomassa of elektriciteit. Er zijn al enkele voorbeelden van groen gas en biobrandstoffen in de praktijk.
De industrie is een mix van koplopers die zeer geavanceerde, emissiearme technologie toepassen en (veel) bedrijven waar nog fors energiebesparingspotentieel met
relatief korte terugverdientijden onbenut is gebleven. De CO2-prijs (in het kader van
het ETS) is te laag en de handhaving op energiebesparing te weinig dwingend om
krachtige prikkels te geven. Het afvangen van CO² bij grote puntbronnen is een be-
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langrijke technische optie. Toepassing is pas mogelijk als de organisatie, infrastructuur en opslaglocaties klaarstaan.
De transitie naar een CO2-arm systeem is momenteel vooral zichtbaar in de elektriciteitsvoorziening. In 2013 was circa 10 procent van de geproduceerde elektriciteit afkomstig van hernieuwbare bronnen. De eind 2016 verschenen Nationale Energieverkenning 2016 (NEV) laat zien dat het in het Energieakkoord gestelde doel van 16%
hernieuwbare energie in 2023 in zicht komt. De groei van hernieuwbaar gaat echter
niet zo snel dat het doel van 14% in 2020 al zal worden gehaald en blijft steken op
12 procent. Het doel van 16% hernieuwbaar in 2023 komt echter wel in zicht, onder
meer door de bouw van windmolenparken op zee. De uitstoot van broeikasgassen
neemt tussen 1990 en 2020 af met 23%, wat meer is dan eerder verwacht.

Overheidsbeleid is nodig om belemmeringen weg te
nemen en ruimte te bieden aan marktpartijen voor
innovatie om verdere uitputting van grondstoffen te
voorkomen.
Met een grote bevolkingsdichtheid en hoogontwikkelde infrastructuur heeft Nederland een goede uitgangspositie voor de transitie naar een circulaire economie.
Tegelijkertijd staat de circulaire economie nog in de kinderschoenen. Volgens het
Planbureau is overheidsbeleid nodig om belemmeringen weg te nemen en ruimte
te bieden aan marktpartijen voor innovatie om verdere uitputting van grondstoffen
te voorkomen. Een circulaire economie vraagt nadrukkelijk om meer dan afval- en
milieubeleid. De aandacht zal met name naar het begin van de productieketen moeten verschuiven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inkoop- en aanbestedingsbeleid,
zorgen voor de juiste infrastructuur op bedrijventerreinen, circulaire economie als
overkoepelend thema voor de Topsectoren en zoeken naar fiscale opties om de
circulaire economie te stimuleren.

5.4

Opdracht voor het nieuwe kabinet

De onafhankelijke ambtelijke Studiegroep Duurzame Groei heeft potentiële beleidsmaatregelen verkend voor het volgende Nederlandse kabinet. Volgens de Studiegroep vraagt een duurzame groei in de beleidsagenda van een volgend kabinet aandacht voor zowel investeringen als hervormingen. Van arbeidsmarkt tot fiscaliteit,
van energievoorziening tot wetenschap en innovatie, van onderwijs tot circulaire
economie. De Studiegroep onderstreept op verschillende terreinen de noodzaak van
verdere stappen. Zo komen noodzakelijke veranderingen, zoals de transitie naar een
duurzame economie, zonder handelen van de overheid niet tot stand. In de economie
is bovendien nog altijd sprake van onevenwichtigheden, die alleen door wijzigingen
in beleid kunnen worden verlicht.
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De Studiegroep ziet, vertrekkend vanuit het brede welvaartsbegrip, vier opgaven
voor een duurzame welvaartsgroei. Ten eerste vraagt duurzame welvaartsgroei om
constante verandering om beleid dat bijdraagt aan een goede toerusting voor die
verandering. Ten tweede vraagt de transitie naar een duurzame economie om krachtige stappen in beleid. Deze transitie betreft een radicale verandering waarvan we
met zekerheid weten dat ze de komende decennia zal moeten plaatsvinden. Nederland moet zijn bijdrage leveren, vanwege het mondiale belang, maar zeker ook vanwege het nationale belang en gelet op de kansen die de transitie tegelijkertijd biedt.
De studiegroep constateert, ten derde, dat sprake is van verschillende onevenwichtigheden in de Nederlandse economie. Ze zijn soms al jaren bekend. Ook het volgend
kabinet zal stappen moeten zetten om deze te adresseren. Onze instituties dienen
bij de tijd te worden gebracht. Wendbaarheid en schokbestendigheid zijn daarbij belangrijke sleutelbegrippen. Ten vierde en ten slotte is de Studiegroep van mening dat
op verschillende terreinen, met een gerichte beleidsinzet, meer ruimte kan worden
gemaakt voor de vernieuwing die voor groei zo noodzakelijk is.

5.5

Duurzaamheidsmonitor

In 2008 gaf het toenmalige kabinet de opdracht aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) om samen met het Centraal Planbureau, het Planbureau voor de Leefomgeving en het Sociaal en Cultureel Planbureau een tweejaarlijkse Monitor Duurzaam Nederland te publiceren. In mei 2017 werd de nieuwste monitor gepubliceerd.
Deze monitor wordt in 2018 vervangen door een nieuwe Monitor Brede Welvaart.
In de Monitor Duurzaam Nederland wordt uitgegaan van de definitie van duurzaamheid zoals gegeven door de Commissie Brundtland: Duurzame ontwikkeling is een
ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder dat daarmee de behoeften van toekomstige generaties, zowel hier als in andere delen van de
wereld, in gevaar worden gebracht.
De eerste pijler onder het duurzaamheidsbegrip wordt gevormd door de kwaliteit van
leven in het ‘hier en nu’. De langetermijntrend van de consumptieve bestedingen per
hoofd van de bevolking is positief. Maar niet alleen in materiële zin gaat het goed in
Nederland, ook de tevredenheid van de bevolking met het leven is groot. Deze tevredenheid wordt afgemeten aan het antwoord op de vraag ‘Alles bij elkaar genomen,
hoe tevreden bent u vandaag de dag met uw leven in het algemeen?’ Vanaf 2000 ligt
dit ‘rapportcijfer’, met steeds bijna een 8, op een stabiel niveau dat in vergelijking
met veel andere Europese landen hoog is. De verslechteringen die zich sinds 2000
hebben voorgedaan in de levenskwaliteit betreffen vooral de persoonlijke kenmerken. Met name economische indicatoren zoals zorgen over de eigen financiële situatie, structurele werkloosheid en pensioenen laten vanaf 2000 een negatieve trend
zien. In vergelijking met de andere EU-landen doet Nederland het overigens goed.
Alleen voor wat betreft de gezonde levensverwachting van vrouwen en het opleidingsniveau staat Nederland relatief laag op de Europese ranglijst
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Voor wat betreft de omgevingskenmerken is het beeld van de ontwikkeling van de
kwaliteit van leven zo mogelijk nog positiever. Alleen de indicator inkomensongelijkheid is negatief, als gevolg van de schever geworden inkomensverdeling. Nederland
staat onderin de Europese ranglijst bij onder meer de mate waarin mensen zich
gediscrimineerd voelen en de aanwezigheid van natuurgebieden. Vergeleken met de
Monitor van 2014 is te zien dat de ontwikkeling van de pensioenreserves en de inkomensongelijkheid zijn verslechterd. In vergelijking met de meting van 2014 neemt
Nederland nu een lage plaats in op de Europese ranglijst voor wat betreft onder meer
de gezonde levensverwachting van vrouwen en de discriminatie-gevoelens.
Eén van de centrale vragen in het duurzaamheidsdebat is of we als huidige generatie
voldoende hulpbronnen aan toekomstige generaties nalaten. Helaas is de conclusie
dat het natuurlijk kapitaal fors onder druk staat. Hierbij moet overigens wel worden
aangetekend dat een aantal grote problemen uit de jaren zeventig en tachtig van de
vorige eeuw adequaat is aangepakt. De kwaliteit van bodem, met uitzondering van
het stikstofoverschot, en oppervlaktewater laten vanaf 2000 een stabiele ontwikkeling of zelfs vooruitgang zien. Op het vlak van klimaat en energie moeten nog heel
wat stappen worden gemaakt. De energiereserves lopen in omvang terug, terwijl de
CO2-uitstoot vergeleken met andere EU-landen nog steeds op een hoog niveau ligt.
De verschillende aspecten van menselijk kapitaal hebben zich vanaf 2000 gunstig
ontwikkeld. Het aantal gewerkte uren vormt hierop een uitzondering en daalde in
deze periode. In het licht van de vergrijzing en het geringe aantal gewerkte uren
per werkende per week, is het van belang dat de productiviteit van de Nederlandse
beroepsbevolking op peil blijft. De relatief lage scores op de Europese ranglijst voor
het opleidingsniveau van de bevolking en de gezonde levensverwachting kunnen de
vraag oproepen of de productiviteit en concurrentiekracht van de Nederlandse economie op termijn onder druk komen te staan.
Ondanks de grote zorgen die in de samenleving bestaan over de mate van sociale
cohesie en het delen van vitale normen en waarden, geven de indicatoren voor sociaal kapitaal een overwegend positief beeld. Zowel het vertrouwen dat burgers in
elkaar hebben, als het vertrouwen in instituties is vanaf 2000 stabiel of zelfs stijgend
en vergeleken met andere EU-landen ligt dit vertrouwen op een relatief hoog niveau.
Het beeld van het economisch kapitaal is onverminderd gunstig. De voorraden fysiek en kenniskapitaal ontwikkelen zich vanaf 2000 gunstig. Fysiek kapitaal betreft
onder meer gebouwen en machines, kenniskapitaal heeft betrekking op bijvoorbeeld
research en development, computersoftware, databanken en overige immateriële
activa. Ook is de netto financiële positie van Nederland, uitgedrukt als percentage
van het bbp, toegenomen. Nederland scoort hier het hoogst van de EU-landen.
Uit het Continu Onderzoek Burgerperspectieven ( 2016-4) blijkt dat ongeveer de helft
van de Nederlandse bevolking is het eens met de stelling dat Nederland sneller dan
nu het gebruik van fossiele brandstoffen moet verminderen. Nederlanders denken
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dat deze energietransitie onvermijdelijk is, omdat fossiele brandstoffen opraken en
willen voor energie minder afhankelijkheid zijn van onbetrouwbare landen. Burgers
koppelen de noodzaak voor de energietransitie niet direct aan de opwarming van
de aarde. Desgevraagd vindt 41% van de geënquêteerden dat overtuigend is aangetoond dat het gebruik van fossiele brandstoffen grote invloed heeft op het klimaat
(19% is het daarmee oneens; 41% is neutraal of weet het niet). Zonne-energie is veel
populairder dan windenergie. Mensen associëren windenergie met geluidsoverlast
en horizonvervuiling. En men betwijfelt of windenergie rendabel is, zeker op land.
In het algemeen is er weinig steun voor dwingende milieumaatregelen vanuit de
overheid. Slechts 15% ziet graag dat de overheid veel harder optreedt door vormen
van energiegebruik te verbieden of zwaar te belasten en door hoge eisen te stellen
aan energiebesparing en verduurzaming. Uitzondering zijn milieumaatregelen voor
bedrijven. Slechts 13% van de bevolking is van mening dat de overheid bedrijven
zelf moet laten beslissen hoe het milieu te sparen, zelfs als dat betekent dat zij niet
altijd het juiste doen.

5.6

Toerisme en duurzaamheid

De toerismesector stoot per euro toegevoegde waarde relatief veel broeikasgassen
uit. De uitstoot van broeikasgassen door de toerismesector nam in de periode 20102015 met ongeveer 11 procent toe. Deze groei hangt vooral samen met de groei
van luchtvaartactiviteiten gerelateerd aan het toerisme; het aantal vliegbewegingen
nam toe. Toch gaat het heel langzaam de betere kant op omdat de toegevoegde
waarde (+22%) sneller stijgt dan de broeikasgasemissies (+11%). Er is sprake van
een relatieve ontkoppeling van de economische groei van het toerisme en de uitstoot van broeikasgassen. Emissie-extensieve activiteiten zoals reisbemiddeling zijn
harder gegroeid dan emissie-intensieve activiteiten zoals de luchtvaart; vliegtuigen
stoten immers meer uit dan reisbureaus.

Dat positieve geluid is hard nodig, want onze wereld
staat voor geweldige uitdagingen.
De Nederlandse toerismesector droeg in de periode 2010-2015 gemiddeld ongeveer 3 procent bij aan de totale toegevoegde waarde van de Nederlandse economie
en 5 procent aan de werkgelegenheid. De toerismesector is tegelijkertijd verantwoordelijk voor 7 procent van het netto binnenlands energieverbruik en 10 procent
van het totale leidingwaterverbruik. Bij het energieverbruik speelt de luchtvaart een
grote rol, bij het leidingwaterverbruik de horeca en recreatie. De sector produceert
daarnaast relatief weinig afval en de uitstoot van zware metalen naar water is naar
verhouding laag.
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5.7

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO Nederland ziet in haar MVO Trendrapport 2017 optimisme in een harde wereld.
De organisatie ziet dat ethische argumenten steeds zwaarder meewegen in bedrijfsbeslissingen, dat steeds meer ondernemingen MVO-doelstellingen hebben gericht op
netto-positieve resultaten en dat vrijblijvend overleg plaatsmaakt voor actieve samenwerkingsverbanden. Dat positieve geluid is hard nodig, want onze wereld staat voor
geweldige uitdagingen. Wereldwijd is met de Sustainable Development Goals (SDG’s)
een serie ambities vastgesteld die er niet om liegt. Ondernemende mensen zien hier
grote kansen in, niet alleen uit menselijk oogpunt, maar ook zakelijk. De afgelopen jaren zijn bedrijven die goed scoren op het gebied van duurzaamheid toekomstbestendiger gebleken en duurzame koplopers zijn succesvoller dan een gemiddeld bedrijf.
Hun pionierswerk werpt nu zijn vruchten af: in verschillende industrieën zien we dat
kantelpunten bereikt zijn, zoals in de energie en langzamerhand ook in de voeding.
De weg terug naar een onduurzame, niet-circulaire, klimaatnegatieve economie is
in die sectoren definitief afgesloten. Andere sectoren zullen volgens MVO Nederland
zeker volgen. MVO Nederland benoemd zeven trends in haar rapport.
1 Werelddoelen bepalen de opdracht
Alleen als bedrijfsdoelstellingen voor duurzaamheid afgeleid zijn van externe doelen,
zoals de klimaatafspraken uit Parijs of de Sustainable Development Goals (SDG’s) van
de VN, weet je of de lat hoog genoeg ligt om een duurzamere economie dichterbij te
brengen. Als de duurzaamheidsambities van een bedrijf alleen gebaseerd zijn op een
interne analyse blijven ze toch een beetje in het luchtledige hangen. Daarom worden
duurzaamheidsdoelstellingen steeds vaker ‘van buiten naar binnen’ opgesteld.
2 Ethiek is terug
In toenemende mate worden bedrijven beoordeeld op moreel-ethische gronden. In
deze tijden van populisme, Trump, Brexit en angst voor vreemdelingen is het voor
bedrijven belangrijker dan ooit om duidelijk te maken voor welke culturele waarden
en ethische normen ze staan. Alleen financiële (we verdienen er lekker aan”) of
technische (“omdat het kan”) argumenten om discutabele bedrijfsactiviteiten te verdedigen werken niet meer. Voor bedrijven met duurzame ambities en een blik gericht
op de lange termijn is de toenemende aandacht voor ethiek niet per se vervelend.
Een voorheen onzakelijk argument als: “dit voelt niet goed” kan nu terecht doorslaggevend zijn.
3 Burgemeesters tonen lef
Milieuzones, eco-wijken, City Deals: steden en regio’s nemen steeds vaker het voortouw in het oplossen van duurzaamheidsvraagstukken. Begrijpelijk, want door de
wereldwijd toenemende verstedelijking komen juist daar problemen op het gebied
van duurzaamheid samen. En bruist het van de creatieve ideeën om die aan te pakken. Een beetje stadsbestuur toont het lef om duurzaam ondernemerschap in zijn
gemeente vrij baan te geven.
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4 Praatclubs zijn passé
Het gebabbel is voorbij. Gesprekken die koplopers met belanghebbenden voeren,
stokken niet in vrijblijvende woorden maar zijn gericht op actie. In plaats van meepraters-voor een dag zoeken ze strijdmakkers waarmee ze wél een deuk in een
pakje boter slaan. Koplopers kiezen hun gesprekspartners dan ook heel zorgvuldig.
Niet alleen de obligate grote klant, vaste leverancier of onvermijdelijke NGO wordt
opgezocht, maar ook de kleine club met een groot netwerk of de startup met een
veelbelovende innovatie.
5 Duurzaamheid wordt een onderwerp bij de kapper
Jarenlang werd duurzaamheid afgedaan als linkse hobby. Achtervolgd door een
geitenwollensokkenimago bereikte het thema nooit de serieuze interesse van de
doorsnee Nederlander. Bij de spreekwoordelijke kapper ging het eerder over BN’ers
dan over mensenrechten. Maar het tij keert. Duurzaamheid is een legitiem gespreksonderwerp geworden. De doorsnee Nederlander heeft er een beeld bij, wellicht zelfs
een mening over.
6 Minder slecht is niet meer goed genoeg
Ondernemers met lef springen met een reuzensprong over dat slepende ‘minderminder’-verhaal heen. Ze willen geen klimaatneutrale gebouwen, maar kantoren die
energie opwekken. Ze streven niet naar minder afval, maar vissen het plastic uit de
oceanen op. Ziekteverzuim vinden ze een saai thema, talentontwikkeling is veel interessanter. Ze tobben niet over een geleidelijke overgang naar biologische landbouw,
maar werken gericht aan het verbeteren van de bodemkwaliteit. Geen halfbakken
doekjes voor het bloeden, maar échte oplossingen.
7 Domino-effect gooit markten om
Zo onderhand is er geen enkele sector meer die duurzaamheid volledig links laat liggen. Zelfs in de olie- en gasindustrie zit beweging: ‘fossiel’ bedrijf Shell kondigde aan
een groot windpark in de Noordzee te gaan bouwen. De omslag naar verantwoord
ondernemen in andere sectoren gaat sneller. Sterker nog: in sommige is er geen
weg meer terug. Een voor een bereiken ze een kantelpunt. De grote vraag is: who’s
next? Is mobiliteit de volgende dominosteen die omgaat, met z’n SnappCar’s, TaxiElectric’s en E-bike-to-go’s? De zorg? Textiel? Voor het antwoord hoef je alleen maar
om je heen te kijken. Keren in jouw sector burgers zich af van grote concerns die te
langzaam verduurzamen? Dan weet je dat het niet lang meer duurt totdat zij samen
met innovatieve start-ups de markt bestormen

5.8

Duurzame initiatieven in de sector

Internationaal
De Verenigde Naties hebben 2017 uitgeroepen tot International Year for Sustainable
Tourism for Development. Het themajaar biedt volgens UNWTO een unieke gelegenheid om mensen in de hele wereld bewust te maken van de kansen die duurzaam

76

Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2017
Gebruikerslicentie: NHL Stenden Hogeschool

toerisme kan bieden voor ontwikkeling. Duurzaam toerisme biedt daarnaast kansen
voor alle stakeholders om samen te werken zodat toerisme een katalysator kan zijn
naar een positieve verandering. UNWTO roept iedereen om met hen dit jaar te vieren
en inhoud te geven. Het themajaar werd op 18 januari in Madrid geopend tijdens de
Spanish Tourism Fair (FITUR). UNWTO organiseert naast tal van evenementen ook
een serie congressen om de kennis over duurzaam toerisme en ontwikkeling te
vergroten en best practices uit te wisselen.
De UNWTO meldt dat een eerste kader is samengesteld voor het meten van duurzaam toerisme. De basis voor de afspraken werd gelegd door een werkgroep op
20 en 21 oktober 2016 bij de UNWTO in Madrid. Het statistische raamwerk bevat
afspraken op internationaal, nationaal en regionaal niveau. De data worden gekoppeld aan de bestaande onderzoeksmethodieken van de UNWTO. Vijftig onderzoekers
uit 13 verschillende landen stelden dit eerste raamwerk samen.
Voor toeristen zijn de diverse milieuzones in Europese steden een hele uitdaging. De
Green-Zones app biedt een overzicht met alle Europese milieuzones inclusief zoombare, interactieve kaarten. Daarmee worden onverwachte boetes voorkomen. Via de
Green-Zones app kunnen alle chauffeurs zien waar precies de milieuzones zijn, welke
milieusticker voor welk land nodig is en op welke wegen op welke dagen er eventueel niet in de milieuzone gereden mag worden. Ook is het mogelijk om gemakkelijk
alle Europese milieustickers via de app te bestellen. Alles in vijf talen (Duits, Engels,
Frans, Pools, Spaans).
Ethiek
In juli 2017 vond in Apeldoorn de eerste internationale conferentie plaats over toerisme, ethiek en wereldburgerschap ‘Connecting the Dots’ plaats. Deze internationale
conferentie is een gezamenlijk initiatief van Saxion University of Applied Sciences,
NHTV Breda University of Applied Sciences en Wageningen University & Research.
Tijdens Connecting the Dots wisselden meer dan 80 nationale en internationale
deelnemers recente inzichten uit over ethische kwesties in de toeristische beroepspraktijk. Ethiek en wereldburgerschap zijn ook voor het toeristisch bedrijfsleven van
essentieel belang. Niet in de laatste plaats omdat er in toenemende mate een vergrootglas op de sector ligt en we ons zullen moeten voorbereiden op lastige vragen
vanuit de maatschappij. Volgens de initiatiefnemers moet het toeristisch werkveld
zich te realiseren dat er meer is dan een economische gewin waarbij alles efficiënt
moet zijn, iets moet opleveren. Waardecreatie op andere vormen van kapitaal, zoals
natuurlijk of sociaal kapitaal, óf waardecreatie voor anderen, moet een veel belangrijke plaats in gaan nemen binnen de toeristische sector. Dat toerisme hoe groot het
ook is, niet alleen maar gaat om het verplaatsen van mensen uit puur economische
belangen en we de wereld consumeren als één groot pretpark.
Zorgboerderij De Buytenhof in Rhoon is uitgeroepen tot het Meest maatschappelijke
uitje van 2017. Het is de prijs van ANWB voor maatschappelijke betrokken ondernemers in de vrijetijdsbranche. De ANWB vindt dat iedereen in Nederland erbij hoort en
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samen met anderen moet kunnen genieten van een leuk uitje. Als gast, of misschien
zelfs als medewerker. Daarom is de ANWB in 2015 gestart met deze verkiezing. Met
deze prijs wil de ANWB mede namens de leden haar waardering uitspreken voor ondernemers die kwetsbare groepen bij hun bedrijfsvoering betrekken en maatschappelijk ondernemen binnen de vrijetijdsbranche stimuleren. Naast de prijs wordt door
ANWB ook een kennisplatform met tools voor ondernemers opgezet.
Regio’s
Ook regionale ontwikkelingsfondsen hebben de focus gericht op duurzame toeristische ontwikkeling. Het Waddenfonds steekt 3 miljoen euro in duurzame recreatie- en
toerismeprojecten in het waddengebied. Het bedrag gaat naar acht projecten in de
drie Waddenprovincies. De bijdrage uit het Waddenfonds maakt deel uit van een
totale investering van 6,7 miljoen euro in duurzame recreatie en toerisme in het
waddengebied.
Duurzaamheid richt zich niet alleen op CO2 ook biodiversiteit en een aantrekkelijk
landschap zijn belangrijk. In dat kader spelen boeren een belangrijke rol. Voor agrarisch natuurbeheer is een subsidieregeling ingesteld. Inmiddels werken zo’n 8.000
collectieven van boeren op bijna 80.000 hectare samen aan natuurbeheer. Omdat
daarmee het budget is uitgeput, stelt staatssecretaris van Dam van Economische
Zaken jaarlijks 20 miljoen euro extra beschikbaar voor agrarisch natuurbeheer. Het
extra geld is bedoeld voor versterking van de biodiversiteit en het behoud van weideen akkervogels in landbouwgebieden.
Een groot aantal organisaties in Noord-Holland heeft op 9 maart 2017 twee deals gesloten om Noord-Holland duurzamer te maken. Het gaat om organisaties als provincie
Noord-Holland, Rijkswaterstaat, Schiphol, Havenbedrijf Amsterdam, waterschappen
en verschillende gemeenten. Met de intentieverklaringen spreken de organisaties af
om het gebruik van primaire grondstoffen versneld terug te dringen en te streven
naar een circulaire economie. De tweede deal ziet toe op het terugdringen van het
eigen energiegebruik en het samen opwekken van duurzame energie.
Regio Zuid-Limburg staat weer in de Top 100 Green Destinations. De samengestelde
top 100 bestaat niet letterlijk uit 100 noteringen. Er ontstaat geen precies cijfer; je
zit in de top 100 of niet. Zuid-Limburg krijgt de notering onder andere vanwege de
continue investering van alle samenwerkende partijen voor de kracht en instandhouding van ons landschap, de aandacht voor het behoud en gebruik van monumenten.
Daarnaast wordt de regio geprezen voor de blik op de toekomst, voor wat betreft
verduurzaming. Bij nieuwe bedrijven en investeringen in de provincie wordt altijd
scherp gekeken naar het ‘duurzaamheidslabel’. In Zuid-Limburg wordt bovendien
toekomstbestendig gebouwd, niet alleen op het gebied van milieu en energiebeheersing, maar ook met aandacht voor de veranderende wensen van een ouder wordende doelgroep, zowel bij de eigen bevolking als bij toeristen die de regio bezoeken.
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Verblijfsrecreatie
De Europese Unie heeft het Ecolabel voor toeristische accommodaties vernieuwd.
De unie wil zowel bedrijven als consumenten een geloofwaardig label bieden en
zodoende duurzame productie en consumptie bevorderen en de circulaire economie
ondersteunen. In Nederland is het label met slechts vijf aangesloten bedrijven niet
populair en heeft Green Key een sterke positie. Het EU Ecolabel is een vrijwillig label
met 39.000 deelnemers. In de toeristische sector mogen 796 bedrijven het label
voeren. De Europese Unie wil consumenten die duurzaam willen reizen, helpen een
verantwoorde keuze te maken. Bedrijven moeten met het label worden gestimuleerd
water en energie te besparen, afval reduceren en de CO2-voetafdruk verminderen.
Bijna 120 Vlaamse toeristische bestemmingen hebben eind 2016 een Groene Sleutel ontvangen voor hun inspanningen voor het milieu. Bond Beter Leefmilieu en Toerisme Vlaanderen reikten dit label voor het elfde jaar uit. Vijf locaties ontvangen het
kwaliteitslabel voor de eerste keer, 11 locaties behalen hun tiende Groene Sleutel op
rij. Het gaat om 10 openlucht recreatiedomeinen, 1 vakantiecentrum, 2 vakantiewoningen, 36 jeugdverblijven, 35 hotels, 11 gastenkamers, 10 attracties en 14 meetinglocaties. Antwerpen blijft koploper (42 locaties) maar West-Vlaanderen is met zijn
29 sleutels de tweede best vertegenwoordigde provincie. Om een Groene Sleutel te
behalen moet je voldoen aan een 80-tal criteria.
Landal vervangt in haar Duitse park Mont Royal 76 recreatiewoningen door 74 nieuwe energieneutrale recreatiewoningen. Landal is de eerste die op een dergelijke
schaal energieneutrale recreatiewoningen realiseert. Bij de bouw worden de meest
actuele inzichten op het gebied van duurzaamheid toegepast, zowel in materiaalkeuze, isolatienormen en verwarmingstechniek. De woningen verbruiken niet méér
energie dan dat ze gezamenlijk opwekken. Ze hebben geen gasaansluiting maar zonnepanelen en luchtwarmtepompen die zorgen voor de verwarming van de woning en
warm tapwater. De woningen worden voorzien van een energiezuinige Green Design
CV-haard; een houtkachel die tevens de CV-installatie verwarmt. De bouw van deze
woningen draagt bij aan de doelstellingen van Landal om het vakantieplezier te vergroten en tegelijkertijd de impact op het milieu te verminderen.
In Zeeland starten twee recreatieondernemers met een proef in circulair bouwen.
Voor de toeristische sector is circulair bouwen heel belangrijk omdat vakantiehuisjes
maar een economische levensduur hebben van 15 jaar. Met circulair bouwen gaan
de materialen weer terug naar de leverancier. Of met aanpassingen en veranderingen wordt weer een vakantiehuis geproduceerd maar dan met een ander concept. Bij
De Paardekreek aan het Veerse Meer wordt een wandelsteiger verblijfsunits voor 2
tot maximaal 5 personen gebouwd. De pier is het makkelijkste want daarvoor wordt
met gebruikt hout gewerkt. Voor de units worden afspraken met de leveranciers
gemaakt. Strandcamping Groede in Zeeuws-Vlaanderen gaat enkele circulaire vakantiehuizen bouwen. De circulair opgezette vakantiehuizen worden in maximaal 15
jaar afgeschreven. Tegelijkertijd wordt ook bekeken of dat in 10 jaar kan. Daardoor
ontstaat er vernieuwing in het vakantiehuis.
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Watersport
Dit jaar hebben 183 Nederlandse stranden en jachthavens de Blauwe Vlag in ontvangst genomen. Dat zijn er acht meer dan in 2016. De Blauwe Vlaggen werden
voor de 30ste keer in Nederland toegekend en is een exclusief eco-label dat wordt
uitgereikt aan meer dan 3.500 stranden en jachthavens in ruim 30 landen in Europa,
Zuid-Afrika, Marokko, Nieuw Zeeland, Canada en het Caribische gebied. Het aantal
Blauwe Vlaggen in Nederland groeit al jaren. Rond de eeuwwisseling hadden 48
stranden en jachthavens een Blauwe Vlag en nu zijn het er dus 183.
Bij de Beatrixsluis in Almere zijn de eerste meters aan duurzame oeverbeschoeiing
van oude plezierboten aangelegd. Waterschap Zuiderzeeland, hogeschool Windesheim, Reimert Bouw en Infrastructuur en CompoWorld hebben daartoe de samenwerking gezocht. Doorgaans zijn damwanden voor oeverbeschoeiing gemaakt van
tropisch hardhout. Door oude of afgedankte polyester boten voor oeverbeschoeiing
te gebruiken wordt afval een waardevolle en bruikbare grondstof: een mooi voorbeeld van circulaire economie.
Reisbranche en mobiliteit
Spaarprogramma Air Miles, waar ook veel bedrijven uit de leisure sector zijn betrokken, heeft het goede doel Justdiggit tot partner gemaakt. Justdiggit zet zich in om
de opwarming van de aarde tegen te gaan. In droge gebieden is de toplaag van
de grond zo hard geworden dat regenwater niet goed meer kan infiltreren. Door te
graven kan regenwater weer de grond in, waardoor droge gebieden vergroenen en
de aarde zichzelf kan herstellen. Want hoe groener de aarde, hoe koeler de planeet.
De TUI Care Foundation (TCF) en World Animal Protection (WAP) willen dat in 2020
de 1.500 Aziatische olifanten geen dieronvriendelijke toeristische attractie meer zijn.
Olifantenritjes en -shows moeten dan tot het verleden behoren. Om dit te realiseren
investeren de organisaties in de ontwikkeling van locaties waar olifanten op een diervriendelijke manier behandeld worden. Toeristen die deze locaties bezoeken kunnen
zo op een verantwoorde manier genieten van deze wilde dieren. TUI Nederland was
overigens één van de eerste reisorganisaties die olifantenritjes uit het reisprogramma schrapte, inmiddels hebben meer dan 100 touroperators dit voorbeeld gevolgd.
De Academies voor Toerisme, Hotel & Facility Management van NHTV Breda zijn er in
geslaagd een nieuwe RAAK-PRO subsidie binnen te halen voor het Smart Assessment
Sustainable Tourist Destinations (SASTDes) project. In dit project wordt, in nauwe
samenwerking met vertegenwoordigers uit de toeristische sector, onderzocht hoe
bestaande duurzaamheidskeurmerken effectiever kunnen worden ingezet. De forse
groei van het toerisme zorgt niet alleen voor economische vooruitgang, maar leidt
ook tot negatieve effecten op milieu-, sociaal-cultureel en economisch gebied van
bestemmingen. Zo draagt de toeristische sector substantieel bij aan milieuschade
en is de sector wereldwijd verantwoordelijk voor 5% van de CO2-uitstoot. Het doel
van deze keurmerken is om ondernemers en consumenten te prikkelen om duurzame toeristische keuzes te maken. Dit doel wordt nu nog niet goed bereikt en dit
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project pakt de knelpunten hierin aan, en draagt zo bij aan de verduurzaming van de
toeristische sector.
ANVR heeft de UNWTO Award for Innovation in Research and Technology gekregen
voor de Carmacal-calculator. Dit is een online calculator waarmee reisondernemingen nauwkeurig de CO2-vakantievoetafdruk kunnen meten. ANVR heeft hiervoor nauw
samengewerkt met NHTV Breda University of Applied Sciences, Climate Neutral
Group, Hogeschool Zeeland, Eceat, iBuildings en andere toeristische bedrijven die
het idee hebben bedacht en de tool ontwikkeld.
Vorig jaar sloten 17 luchthavens op initiatief van Amsterdam Airport Schiphol de
Airports Sustainability Declaration. Deze sluit aan op actuele ontwikkelingen als de
Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, COP21 en het ICAO verdrag om emissies van luchtvaartmaatschappijen te verlagen. Door meer samen te
werken, successen en ervaringen te delen, te innoveren en de eigen organisatie en
business partners uit te dagen duurzamer te denken en te doen willen luchthavens
forse stappen zetten op het gebied van verduurzaming.
De populariteit van de e-bike groeit maar door. In 2015 was de e-bike voor het eerst
goed voor meer dan de helft van de totale fietsomzet: 514 miljoen euro, oftewel 57
procent. Deze trend zal ook doorwerken in recreatieve routes en verhuur van fietsen.
Het fietsen in de vrijetijdseconomie kan in populariteit toenemen doordat de e-bike
laagdrempelig is. Was het enkele jaren geleden de e-bike voor de oudere fietser, nu
is het aantrekkelijk voor mensen uit verschillende leeftijdscategorieën.
Cruiseschepen zijn sterk milieubelastend, de luxe leefstijl aan boord genereert grote
afvalstromen maar vooral de aandrijving met stookolie zorgt voor een grote uitstoot
van schadelijke stoffen. Langzaam maar zeker schuift ook de cruisesector op naar
een duurzame exploitatie. Bij Costa Cruises maken ze de komende jaren grote stappen met de overstap naar LNG (Liquefied Natural Gas). De visie van Costa Cruises
gaat vooral uit van een ‘green cruising design’ met aandacht voor duurzaamheid en
hergebruik plus een state-of-the art interieur. Ook Aida Cruises, van hetzelfde moederbedrijf Carnival Cruises, neemt schepen in bedrijf die varen op LNG.
De internationale luchtvaartsector gaat vanaf 2020 de groei van de CO2-uitstoot
compenseren. Dit is op 6 oktober afgesproken in Montreal, bij de driejaarlijkse bijeenkomst van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie van de VN (ICAO). Hiermee
is de luchtvaart de eerste sector die specifieke mondiale afspraken maakt over afname van CO2-uitstoot. Een historische dag, zeker in het perspectief dat de luchtvaart
in de komende twintig jaar 100% groei verwacht. Alle grote luchtvaartlanden zoals
de VS, China en de Europese landen, zowel als veel Afrikaanse en Aziatische landen,
Australië en Nieuw-Zeeland gaan direct vanaf de start deelnemen. In totaal gaat het
nu om 65 landen die hiermee hebben ingestemd, waarmee ongeveer 80 procent van
de verwachtte emissiegroei tussen 2021 en 2035 wordt gecompenseerd.
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Attracties
De gemeente Apeldoorn heeft 650.000 euro subsidie gekregen voor een busverbinding tussen recreatiebedrijven in Hoenderloo en de drie Apeldoornse attracties. De
bus moet de verkeersdruke in het noordwestelijk deel van Apeldoorn verminderen. In
totaal gaat het om ruim 5,5 ton van het Rijk en een ton van de provincie Gelderland.
Daarvoor komt er in de mei- en zomervakantie en in de tussenliggende weekenden
van 2017 een rechtstreekse busverbinding tussen de Hoenderloose recreatiebedrijven en de drie Apeldoornse attracties, Apenheul, Koningin Julianatoren en Paleis Het
Loo.
In attractiepark Toverland voerde BTL Advies een biodiversiteitsonderzoek uit in het
kader van ‘Samen voor bijen’. Toverland vindt het vergroten van de biodiversiteit in
het park belangrijk en wil ook bijdragen aan een goede leefomgeving voor wilde bijen
en vlinders in de gehele provincie. Uit de eerste deelresultaten blijkt dat park zeker
een bijdrage levert aan natuur in de stedelijke omgeving maar er nog verbeteringen
mogelijk zijn. Zo kunnen de soorten bijen in de Magische Vallei toenemen door een
meer gevarieerde beplanting.
De ambities van de VN zijn ook een inspiratiebron voor het Museon. Dit museum
heeft op basis van de VN duurzaamheidsdoelen een vaste tentoonstelling samengesteld. Deze krijgt een plek in de centrale ruimte, met de naam One Planet. De
Duurzame Ontwikkelingsdoelen, die de Verenigde Naties als antwoord op de mondiale uitdagingen hebben geformuleerd, vormen de centrale verhaallijn van deze interactieve tentoonstelling.
Evenementen
De grote Nederlandse hebben zich, verenigd in Green Events, tot doel gesteld kennis
over duurzame evenementen te gaan ontwikkelen en te delen. Om dat streven praktische handvatten te geven is het Centre of Expertise Leisure, Tourism & Hospitality
(CELTH) door Green Events ingeschakeld om te onderzoeken hoe afval op evenementen kan worden beperkt. Uit het onderzoek naar sigarettenpeuken en de inzet
van reusalble drinkcups kwamen veel direct inzetbare suggesties voort die middels
wetenschappelijk onderzoek in de praktijk zijn getest. Belangrijkste conclusie was
dat festivals niet naar afval moeten kijken als iets dat moet worden beperkt, maar
juist als een waardevolle grondstof.
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6

Politieke en beleidsmatige
trends
Politieke en beleidsmatige ontwikkelingen hebben implicaties voor het functioneren
van de gehele gastvrijheidssector. Soms zijn de maatregelen en acties van de overheid specifiek op de gastvrijheidssector gericht, maar vaak betreft het generieke
maatregelen die ook onze sector raken. In dit hoofdstuk komen met name Europese
en nationale politieke en beleidsmatige ontwikkelingen aan de orde.
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Hoofdpunten
•
De Europese Commissie beschouwt toerisme als een belangrijke economische activiteit met een brede impact op economische groei, werkgelegenheid
en sociale ontwikkeling. De sector staat tegelijkertijd voor heel wat uitdagingen die de commissie met beleid en concrete acties wil aanpakken.
•
2018 is het EU-China Tourism Year. De Europese Commissie ziet dat als een
kans om bezoekers en investeringen in beide destinaties te laten groeien en
EU- en Chinese burgers elkaar beter te leren kennen.
•
De Nederlandse toeristensector heeft voor 2025 de ambitie om uit te groeien
tot een bestemming waarin per vierkante kilometer de grootste verscheidenheid aan belevenissen ter wereld is te vinden.
•
Nederland doet het ten opzichte van andere landen in Noordwest-Europa erg
goed. Tussen 2010 en 2015 groeide het toerisme naar Nederland het sterkst
van alle vijf de benchmarklanden en ons land haalde na 2013 Duitsland ruim in.
•
Onder het motto ‘supporting the known & introducing the new’ presenteert
NBTC Nederland op een andere manier aan toeristen en zakelijke bezoekers.
Naast de nu al populaire plaatsen en bestemmingen brengt NBTC ook de minder bekende regio’s en bezienswaardigheden onder de aandacht.
•
In februari 2017 ondertekenden 60 partijen waaronder provincies, kustgemeenten, natuurorganisaties en de recreatiesector het Kustpact. In samenwerking met van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu zijn
er definitieve afspraken gemaakt over nieuwe recreatieve bebouwing aan de
Nederlandse kust.
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6.1

Europees toeristisch beleid

Toerisme valt bij de Europese Unie onder de commissaris Elżbieta Bieńkowska voor
Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf.

6.1.1 Beleidsuitgangspunten
De Europese Commissie beschouwt toerisme als een belangrijke economische activiteit met een brede impact op economische groei, werkgelegenheid en sociale
ontwikkeling. Toerisme kan volgens de Europese Commissie een belangrijk wapen
zijn in de strijd tegen economische achteruitgang en werkloosheid en kan de samenwerking tussen lidstaten bevorderen. Desondanks staat de sector voor heel
wat uitdagingen die de commissie met beleid en concrete acties wil aanpakken. De
belangrijkste uitdagingen zijn milieu en (voedsel)veiligheid, het economisch concurrentievermogen van de sector, het kunnen aanhaken bij technologische innovatie en
de groeiende vraag naar nieuwe ervaringen, producten en bestemmingen.
Vier actiepunten
De Europese Commissie wil dat Europa haar positie als grootste toeristische bestemming ter wereld behoudt. Daarvoor zijn vier actiepunten benoemd:
•
•
•
•

het stimuleren van het concurrentievermogen van de Europese toeristische
sector;
het promoten van de ontwikkeling van duurzaam, verantwoord en kwaliteitsgericht toerisme;
het imago van Europa als een verzameling van duurzame en hoogwaardige
bestemmingen behouden;
het potentieel van het financiële beleid van de EU voor de ontwikkeling van het
toerisme maximaliseren.

Om dat te bewerkstellingen wil de Europese Commissie:
•
•
•
•
•
•

de toeristische vraag van zowel binnen als buiten de EU vergroten;
het aanbod van toeristische producten en diensten verbeteren;
de kwaliteit, duurzaamheid, toegankelijkheid, vaardigheden en ICT-gebruik in
de toeristische sector verbeteren;
de kennis over de sociaal-economische relevantie van de sector verbeteren;
Europa als unieke bestemming promoten;
toerisme in andere beleidsdomeinen van de EU mainstream maken.

De Europese Commissie ondersteunt een aantal initiatieven om de toeristische
dienstverlening in de Europese Unie te verbeteren en te diversificeren. Deze betreffen kust- en maritiem toerisme, duurzaam toerisme, cultureel toerisme, toegankelijk
toerisme, en toerisme in het laagseizoen.
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6.1.2 Stimuleringsmaatregelen
Om toeristische bedrijven en organisaties te faciliteren bij het gebruik van Europese
stimuleringsmaatregelen is een Guide on EU Funding 2014-2020 For The Tourism
Sector ontwikkeld die in april 2016 geheel is vernieuwd. Verder wil de EU met een
serie gratis te bekijken webinars kleine- en middelgrote bedrijven helpen met een
digitale marketingstrategie zodat ze competitiever worden en meer banen kunnen
creëren.
De Commissie ziet dat toerisme meer complex wordt en andere vaardigheden van
werknemers vraagt. Bedrijven en werknemers moeten leren omgaan met nieuwe
technologieën, nieuwe marktvragen en veranderingen in consumentengedrag en
-verwachtingen. Daarom heeft het continu ontwikkelen van vaardigheden en mobiliteit van werknemers de bijzondere belangstelling van de Commissie. Toerisme is
een van de sectoren die door de Europese Commissie is uitgekozen als pilot voor
het project Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills. Met deze pilot die onderdeel
uitmaakt van de New Skills Agenda for Europe wil de Commissie het imago van werken in de toeristische sector verbeteren, transnationale arbeidsmobiliteit verbeteren
met name voor stages, lokale onevenwichtigheden in vraag en aanbod van arbeid
onder de aandacht brengen en EU-fondsen en tools in de sector bekender maken.
Voor beleidsmakers heeft de commissie een Virtual Tourism Observatory (VTO) ontwikkeld met informatie, data en trends over toerisme in Europa. Het Observatory
omvat landenprofielen, toeristische statistieken en onderzoeken, een overzicht van
relevante documentatie en nuttige links naar externe databronnen.
Ook de deeleconomie heeft de aandacht van de Europese Commissie. De Aalborg
University in Denemarken heeft in opdracht van de Commissie de effecten van de
deeleconomie op toeristische accommodaties in Barcelona, Berlijn, Amsterdam en
Parijs onderzocht en bekeken welke beleidsmaatregelen de diverse steden nemen
en het effect daarvan.

6.1.3 Promotie
Voor de promotie van Europa als toeristische bestemming werkt de Europese Commissie samen met de European Travel Commission (ETC). Daartoe ondersteunt de
commissie het programma Destination Europe 2020 strategy dat de zichtbaarheid
van Europa op de long haul markt moet verbeteren. De ETC is verantwoordelijk voor
de Visit Europe campagne.
2018 is het EU-China Tourism Year. De Europese Commissie ziet dat als een kans om
bezoekers en investeringen in beide destinaties te laten groeien en EU- en Chinese
burgers elkaar beter te leren kennen. In 2015 bezochten ruim 10 miljoen Chinese
bezoekers Europa en de EU wil dat Europese destinaties hun positie in China verbe-
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teren. In het uitgaand Chinees reisverkeer heeft Europa een aandeel van 13 procent.
De prioriteiten van de EU zijn:
•
•
•

laten zien wat de Europese Unie Chinese bezoekers heeft te bieden en gezamenlijke marketingcampagnes ondersteunen;
de sector ondersteunen China-ready te zijn;
het organiseren van congressen en business-to-business matchmaking bijeenkomsten voor Europese inkomende touroperators op de belangrijkste Chinese
toerismebeurzen.

De European Travel Commission waarin de nationale toerisme organisaties van de
lidstaten samenwerken speelt een centrale rol in de gezamenlijke Chinese marketing.

6.1.4 Wetgeving
Richtlijn pakketreizen
Het Europees Parlement heeft op 27 oktober 2015 een nieuwe richtlijn tot versterking van de bescherming van reizigers die gebruikmaken van pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen aangenomen. Op uiterlijk 1 januari 2018 moeten de
lidstaten de richtlijn hebben vertaald in nationale wetgeving. Ondernemers hebben
daarna nog eens 6 maanden de tijd om de nieuwe richtlijn in de bedrijfsvoering te
implementeren die op 1 juli 2018 van kracht wordt. In Nederland is het voorstel nu in
behandeling bij de Tweede Kamer.
De richtlijn maakt straks onderscheid tussen pakketreizen en de zogenoemde ‘gekoppelde reisarrangementen’. Onder pakketreis wordt in het voorstel niet alleen de
kant-en-klare pakketreis verstaan, maar ook combinaties van diensten die via afzonderlijke contracten bij verschillende aanbieders worden gekocht. Daaronder vallen
ook de zogeheten ‘click-throughs’. Als via doorklikken door een consument verschillende reisdiensten worden gekocht, dan krijgt de consument dezelfde bescherming
als bij de aankoop van een pakketreis. Van doorklikken is sprake als tenminste twee
verschillende soorten reisdiensten worden gekocht van verschillende aanbieders via
onderling verbonden online-reserveringsprocedures en als de naam, het e-mailadres
en de betalingsgegevens van de ene aanbieder aan de andere aanbieder worden
doorgegeven. De tweede boeking moet niet later dan 24 uur na de eerste boekingsbevestiging plaatshebben.
De nieuwe Richtlijn pakketreizen behelst nog veel meer maatregelen en vernieuwingen die in eerdere edities van het Trendrapport al uitvoerig zijn toegelicht.
Roamingkosten
Een dossier waar de Europese Commissie de Europese burgers een groot plezier
mee heeft gedaan, is het afschaffen van de roamingkosten binnen de Europese Unie
op 15 juni 2017. Vooral toeristen profiteren hiervan en de eerste signalen vanuit de

88

Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2017
Gebruikerslicentie: NHL Stenden Hogeschool

telecombedrijven geven aan dat na invoering het dataverbruik in het buitenland fors
is toegenomen. Volgens de nieuwe Europese regels kunnen alle Europese reizigers
met een simkaart van een roamingaanbieder uit de lidstaat waar zij wonen of waarmee zij een duurzame band hebben, hun mobiele toestellen in alle andere EU-landen
op dezelfde manier gebruiken als thuis. Om misbruik tegen te gaan zijn wel maatregelen genomen maar daar zullen toeristen geen last van hebben.

6.1.5 Acualiteiten
Controle reisboekingswebsites
De Europese Commissie en de EU-instanties voor consumentenbescherming zijn
in oktober 2016 gestart met een gecoördineerde screening van 352 prijsvergelijkings- en reisboekingswebsites in de hele EU. De prijzen op twee derde van die
websites bleken onbetrouwbaar te zijn. Zo werden laat in het boekingsproces nog
extra prijselementen toegevoegd zonder dat dit duidelijk aan de consument werd
gemeld, of waren de tegen promotieprijzen aangeboden diensten niet beschikbaar.
De instanties hebben de betrokken ondernemingen gevraagd hun praktijken in overeenstemming te brengen met de EU-consumentenwetgeving. Dit houdt in dat zij volledig transparant moeten zijn over hun prijzen en hun aanbiedingen op een duidelijke
manier moeten presenteren, in een vroege fase van het boekingsproces. Blijven ze
toch in gebreke, dan kunnen de nationale autoriteiten administratieve of gerechtelijke
procedures starten, hetzij rechtstreeks, hetzij via nationale rechtbanken, afhankelijk
van de geldende nationale wetgeving.
Ecolabel
De Europese Unie heeft het Ecolabel voor toeristische accommodaties vernieuwd.
De unie wil zowel bedrijven als consumenten een geloofwaardig label bieden en
zodoende duurzame productie en consumptie bevorderen en de circulaire economie
ondersteunen. Het EU Ecolabel is een vrijwillig label met 39.000 deelnemers. In de
toeristische sector mogen 796 bedrijven het label voeren. In Nederland is het label
met slechts vijf aangesloten bedrijven niet populair. De Europese Unie wil consumenten die duurzaam willen reizen, helpen een verantwoorde keuze te maken. Bedrijven
moeten met het label worden gestimuleerd water en energie te besparen, afval te
reduceren en de CO2-voetafdruk te verminderen. In het nieuwe label Tourist Accommodation zijn de oude groepen ‘Tourist Accommodation Services’ en ‘Campsite Services’ samengevoegd. Verder zijn de criteria vereenvoudigd, wordt ook gekeken wat
bedrijven aan voorlichting richting gasten doen en wordt het gebruik van lokale en
seizoensproducten gestimuleerd. Nieuw zijn de sociale criteria over minimum loon,
verzekering en uren voor de medewerkers.
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6.2

Nationaal toeristisch beleid

Het beleid van de Nederlandse Rijksoverheid ten aanzien van toerisme en recreatie wordt gecoördineerd door het Ministerie van Economische Zaken en richt zich
op drie hoofdpunten: meer toeristen naar Nederland trekken, ondernemerschap en
duurzaamheid. NBTC Holland Marketing is verantwoordelijk voor de marketing van
Nederland als toeristische bestemming. De organisatie zet Nederland op de kaart
als aantrekkelijke bestemming voor zowel vakanties als zakelijke bijeenkomsten en
congressen.

6.2.1 Beleid
De toeristensector heeft voor 2025 de ambitie om uit te groeien tot een bestemming
waarin per vierkante kilometer de grootste verscheidenheid aan belevenissen ter
wereld is te vinden. Om dit te bereiken heeft de sector samen met overheid en onderwijs een actieagenda voor het toerisme opgesteld waarover we in vorige edities
van het Trendrapport uitvoerig hebben bericht.
Voor 2020 is de verwachting van het ministerie dat het aantal internationale bezoekers in Nederland groeit naar 16 miljoen. Inzet van het NBTC daarbij is om ruimte en
richting te geven aan de groei. Dat kan door spreiding van toeristen door het land.
Zo kunnen alle delen van Nederland profiteren van het toenemend aantal bezoekers.
Dit voorkomt ook dat sommige plaatsen in Nederland te druk worden.
Nederland doet het ten opzichte van andere landen in Noordwest-Europa erg goed.
Tussen 2010 en 2015 groeide het toerisme naar Nederland het sterkst van alle vijf
de benchmarklanden en ons land haalde na 2013 Duitsland ruim in. Risico’s die de
groei bedreigen zijn volgens NBTC internationale instabiliteit, stijgende kamerprijzen
door krapte in het aanbod, minder presterende economieën van Rusland en Brazilië
en de onzekere gevolgen van de Brexit. Kansen ziet het NBTC in een aantrekkende
Europese en Amerikaanse economie, de relatief zwakke euro en het themajaar Mondriaan to Dutch Design in 2017.
Ondernemersklimaat
Naast het bevorderen van inkomend toerisme en het spreiden van bezoekers in tijd
en ruimte zet het Ministerie van Economische Zaken in op de verbetering van het
ondernemersklimaat voor de gastvrijheidssector door middel van regeldrukvermindering en het bevorderen van de synergie tussen natuur, recreatie en ondernemerschap.
Om te kunnen vernieuwen hebben ondernemers de ruimte nodig. Daarom is onder
leiding van het Ministerie van Economische Zaken de maatwerkaanpak gastvrijheidseconomie gestart, die zich richt op het wegnemen van merkbare regeldruk. Knelpunten bij de sector zijn in kaart gebracht en in publiek-privaat verband opgepakt het-
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geen geresulteerd heeft in het Actieprogramma knelpunten Gastvrijheidseconomie
dat momenteel wordt uitgevoerd.
Vanuit het kabinet is vorig jaar in diverse handelsmissies naar onder meer ZuidKorea, China, Japan en Indonesië aandacht besteed aan het brede aanbod dat Nederland toeristen te bieden heeft.
Openbaar vervoer
In 2016 hebben de openbaarvervoerbedrijven een pakket aan vernieuwingen gelanceerd die beter aansluiten op de wensen van toeristen. Dit verbeterpakket bestaat
onder andere uit een landelijk dekkende OV-kaart, het zogenoemde Holland Travelticket. Ook regionaal wordt gewerkt aan het verbeteren van het bestaande aanbod.
Zo is in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag een Tourist Day Ticket voor de
hele provincie Zuid-Holland ontwikkeld en in de regio Amsterdam een Amsterdam &
Region Travel Ticket.
Nationale Parken Nieuwe Stijl
Naar aanleiding van een door de Tweede Kamer in 2014 ingediend amendement is
begin 2015 het programma Naar Nationale Parken van Wereldklasse ingesteld. Het
programma richt zich op:
•
•
•

het verhogen van de kwaliteiten van Nationale Parken in Nederland;
het versterken van de betrokkenheid van de samenleving bij de natuur;
het bereiken van een sterkere merk- en marktpositie van Nationale Parken in
Nederland.

Het ministerie van Economische Zaken wil met dit programma een beweging op
gang krijgen van Nationale Parken die zijn gericht op alleen natuur en de directe
regionale omgeving naar Nationale Parken die zich richten op internationale natuurwaarden en beleving.
In de periode mei tot oktober 2016 is vanuit het Programma Nationale Parken een
publieksverkiezing georganiseerd waarin Nederlanders hun drie mooiste natuurgebieden van Nederland hebben gekozen. De 20 ingezonden bidbooks lieten volgens
staatssecretaris Van Dam stuk voor stuk zien dat de gewenste beweging, verbreding
en opschaling is opgepakt. Bestaande natuurgebieden zijn in een bredere ruimtelijke context geplaatst, er worden expliciete verbindingen gelegd met cultuur en de
regionale economie en er zijn nieuwe, brede samenwerkingsverbanden en coalities
gevormd. Hiermee zijn belangrijke eerste stappen gezet in het kader van de doelen
van de Nationale Parken Deal. De verkiezing is gepaard gegaan met veel publiciteit
en leverde bijna 88 duizend stemmen op. Gekozen werden het Nederlandse Waddengebied, het Nationaal Park Hollandse Duinen en de Veluwe, de jury voegde NLDelta
Biesbosch-Haringvliet toe. Zij krijgen elk 300.000 euro om hun plannen te realiseren.
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Verder is per gebied een intensief merkontwikkelingstraject doorlopen als onderdeel
van een nationaal merkontwikkelingstraject voor de Nederlandse natuur. Als vervolg
hierop wordt ondersteuning geboden op de merkactivatie, zoals het ontwikkelen van
onderscheidende belevingsconcepten passend bij het merk. Dit jaar zal ook een
eerste start worden gemaakt met de invulling van een marketingcampagne gericht
op internationale en binnenlandse markten, getrokken door NBTC.
Ook de andere gebieden die verder willen werken aan de ontwikkeling tot een Nationaal Park Nieuwe Stijl worden vanuit het Programma ondersteund. Dit gebeurt onder
andere door expertteams op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, merk en beleving,
financiering en governance.
Een belangrijke opgave voor het programma is om een voorstel te maken voor
een nieuwe standaard voor Nationale Parken. Deze standaard bevat kenmerken en
criteria die de kwaliteit beschrijven van Nationale Parken Nieuwe Stijl, onder andere
op het gebied van natuur, landschap, governance, merk en beleving. Hoewel het
programma op 31 december 2017 afloopt, heeft het ministerie van Economische
Zaken Staatsbosbeheer gevraagd een uitvoeringsbureau op te zetten die de doelen
van het Programma Nationale Parken na afloop van de programmaperiode structureel verankert. Hiervoor is in de periode 2018-2022 2,65 miljoen euro vrijgemaakt.
Particuliere verhuur
De Tweede Kamer heeft eind juni 2017 een motie aangenomen om de regering aan
te sporen gemeenten te ondersteunen die toeristische verhuur door particulieren
willen reguleren. Volgens de Tweede Kamer kan de verhuur via online platforms als
AirBnB leiden tot oneigenlijk gebruik van de woonruimte, overlast en illegale hotelvorming. Ze zien ook dat gemeenten toeristisch verhuur via online platforms willen
reguleren en dit effectief willen handhaven. Ze verzoeken de regering dan ook om de
gemeenten behulpzaam te zijn bij de ontwikkeling van een juridisch instrumentarium
om toeristisch verhuur te kunnen reguleren en te handhaven en de Kamer spoedig
te informeren over welk (aanvullend) instrumentarium wordt gekozen of ontwikkeld.
Sleutelprojecten
Gastvrij Nederland heeft met de slotrapportage Toerisme in Nederland: Welkom de
actieagenda en sleutelprojecten in het kader van de sectorvisie Vinden Verrassen
en Verbinden afgerond. Daarin de vraag aan het komende kabinet voor een visie op
deze grote sector met een investeringsprogramma. Alle sleutelprojecten zijn opgepakt zoals die in het startjaar zijn beschreven. Sommige projecten zijn daadwerkelijk
afgerond, anderen lopen nog door en weer anderen zijn geïntegreerd in het reguliere
activiteitenpakket van de partijen uit de sector. De sector concludeert dat integraal
samenwerken aan concrete projecten gericht op de gast de sector verder helpt en
toekomstbestendig maakt. Belangrijke resultaten van de actieagenda zijn onder meer:
•
•

92

De geïntroduceerde OV-pas voor buitenlandse bezoekers;
Programma Nationale Parken van Wereldklasse;

Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2017
Gebruikerslicentie: NHL Stenden Hogeschool

•
•

Een handzame publicatie met concrete innovatieve verdienmodellen voor ondernemers;
HollandCity strategie met concrete verhaallijnen en een doorontwikkelde landelijke routestructuur met tien icoon fietsroutes.

Recreatietoervaart
Provincies en Rijk hebben bestuurlijke afspraken gemaakt voor borging, behoud en
op sommige plaatsen de verdere ontwikkeling van het landelijke basisrecreatietoervaartnet (BRTN). De bestuurlijke afspraken en de Basisvisie bieden tot 2020 een
kader waarbinnen provincies in samenwerking met elkaar, het Rijk, andere overheden
en de waterrecreatiesector op samenhangende wijze invulling geven aan het beheer
en de verdere ontwikkeling van een aantrekkelijk, bevaarbaar, gedifferentieerd en
samenhangend landelijk basisrecreatietoervaartnet.
Schoolvakanties
Met ingang van het schooljaar 2017/2018 gaat het ministerie van Onderwijs adviesdata geven voor twee weken meivakantie, een van de weken wordt verplicht
aangewezen. De andere week is facultatief. Scholen kunnen dan zelf kiezen of ze,
naast de centraal vastgestelde week, nog meer dagen meivakantie inplannen in die
tweede, facultatieve, week. Uit de evaluatie van de vakantiespreidingsregeling bleek
dat dat ouders met kinderen op verschillende scholen soms te maken hebben met
meivakanties die zich uitspreiden over drie weken. Uit de impact assessement blijkt
dat meer dan de helft van de ouders met kinderen waarvan de meivakanties niet
overeenkomen dat dit invloed heeft op de vakantieplannen van het gezin. Een derde
(27 procent) geeft aan dat zij hierdoor korter op vakantie gaan tijdens de meivakantie, terwijl 23 procent besluit om thuis te blijven vanwege deze reden. Als de vakanties wel gelijk vallen en twee weken duren heeft dat voor 85 procent van de ouders
gevolgen voor de vakantieplannen.
Kustpact
In februari 2017 ondertekenden 60 partijen waaronder provincies, kustgemeenten,
natuurorganisaties en de recreatiesector het Kustpact. In samenwerking met van
minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu zijn definitieve afspraken
gemaakt over nieuwe recreatieve bebouwing aan de Nederlandse kust. De ondertekenaars willen de Nederlandse kust mooi en open houden en hebben daarom een
zonering afgesproken. Die zonering, waar betrokken partijen invulling aan gaan geven, geeft duidelijkheid over in welke delen van de kustzone geen nieuwe recreatieve
bebouwing is toegestaan en in welke delen wel, en onder welke voorwaarden. Zo
wordt er een goede balans gevonden tussen bescherming en behoud van de kust
en de ontwikkeling van de kustzone en ontstaat er voor alle partijen duidelijkheid.
Met het Kustpact worden de bestaande bestuurlijke verantwoordelijkheden voor de
kustzone onderschreven. De provincies zullen de zonering in overleg met de betrokken partijen nader uitwerken. Vooruitlopend daarop streven de partijen ernaar om bij
de voorbereiding van nieuwe ruimtelijke plannen voor de kustzone zoveel mogelijk te
handelen naar de vast te leggen zonering. De zonering wordt in beleid en regelgeving
vastgelegd op basis van de geldende procedures.
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6.2.2 Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen
NBTC Holland Marketing is verantwoordelijk voor de branding en marketing van Nederland in binnen- en buitenland. Via het merk ‘Holland’ zet NBTC Nederland op de
kaart als aantrekkelijke bestemming voor vakanties, zakelijke bijeenkomsten en congressen. De basis van effectieve Holland-marketing is onderzoek te doen naar de
markt, doelgroepen, behoeften en bestedingspatroon van (zakelijk) toerisme. NBTC
brengt deze zaken in kaart en meet resultaten van campagnes om richting te kunnen
geven aan de marketingactiviteiten. Voor de marketing van Holland hanteert NBTC
een samenwerkingsmodel waarmee publieke en private partners aan elkaar worden
verbonden. Zo ontvangt NBTC een rijksbijdrage van het ministerie van Economische
Zaken en werken zij intensief samen met relevante partijen in de gastvrijheidssector
en daarbuiten. In totaal werken bij NBTC zo’n 70 mensen, waarvan 30 op de vestigingen en allianties in het buitenland.
Onder de noemer HollandCity presenteert NBTC, samen met de sector, Nederland
als metropool. Hiermee worden gasten verleid van gebaande paden af te gaan.
Onder het motto ‘supporting the known & introducing the new’ presenteert NBTC
Nederland op een andere manier aan toeristen en zakelijke bezoekers. Naast de
nu al populaire plaatsen en bestemmingen brengt NBTC ook de minder bekende
regio’s en bezienswaardigheden onder de aandacht. Dit gebeurt door middel van drie
invalshoeken: strategisch evenementenbeleid, districtenbeleid en de fictieve metrolijnen, de zogenoemde verhaallijnen. Met HollandCity wil NBTC het marktaandeel van
Nederland behouden. Dat betekent overigens niet dat het toerisme niet meer groeit.
Gedurende de looptijd van dit project heeft het ministerie van Economische Zaken
eenmalig 400.000 euro extra ter beschikking gesteld om deze verhaallijnen verder
uit te werken en te realiseren. De provincies hebben de overige 300.000 euro gefinancierd. Op 20 juni 2016 heeft NBTC samen met het Ministerie van Economische
Zaken en de provincies de verhaallijnen officieel gelanceerd. Verder zijn dit jaar de
Waterlandlijn en de lijn van Mondriaan tot Dutch Design geïntroduceerd. Naast deze
lijnen worden ook de reeds bestaande themaroutes zoals de Liberation Route en
Van Gogh opgenomen in het HollandCity-concept. Bij deze routes zijn inmiddels elf
provincies betrokken (alleen de provincie Groningen niet). In 2017 en 2018 zal NBTC
samen met provincies en marktpartijen de overige verhaallijnen verder ontwikkelen
en introduceren.
De interesse van bezoekers voor uiteenlopende plekken in ons land zorgt ervoor dat
regio’s kunnen profiteren van de economische voordelen die toerisme biedt. Hierdoor wordt ook voorkomen dat het op sommige plaatsen in Nederland te druk wordt.
Om toeristen in hun reis door Nederland handvatten te bieden, heeft NBTC samen
met Expedia het innovatieve reisplatform Holland Trip Builder ontwikkeld. Deze tool
is nu beschikbaar als online hub in België, Frankrijk, Duitsland, Italië, het Verenigd
Koninkrijk en de Verenigde Staten. De Trip Builder geeft de consument de mogelijkheid om te zien wat de HollandCity-strategie te bieden heeft. Als gebruikers hun
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interesses selecteren krijgen ze verschillende suggesties voor hun reis te zien en op
die manier kan men een persoonlijke reisroute uitstippelen.
Ook met strategisch evenementenbeleid en districtenbeleid wordt Nederland gepromoot aan de hand van culturele en regionale thema’s. In 2016 is, in binnen- en
buitenland, extra aandacht besteed aan het themajaar Jheronimus Bosch 500, naar
aanleiding van het vijfhonderdste sterfjaar van de kunstenaar. Het jaar 2017 zal in
het teken staan van ‘Mondriaan tot Dutch Design’.
Om de inkomsten uit toerisme te bevorderen zet NBTC onder andere in op toeristen die tijdens hun verblijf in Nederland veel uitgeven zoals cultuurtoeristen. Door
ook winkelen nadrukkelijker op de kaart te zetten, worden toeristen verleid tijdens
hun bezoek meer uit te geven. Hiervoor zijn INretail en NBTC de Holland Shopping
Alliantie (HSA) gestart. De verwachting is dat door deze alliantie het aantal bezoekers en bestedingen zal toenemen. De alliantie, onderdeel van de ‘Retailagenda’,
zal kooptoerisme stimuleren en daarnaast helpen in de ambitie om de vitaliteit van
binnensteden te verstevigen.
Ook op landniveau probeert NBTC bezoekers te spreiden over Nederland. Tijdens
het staatsbezoek van Koning en Koningin aan Italië hebben NBTC en de Italiaanse
touroperator Girolibero een overeenkomst getekend voor de gezamenlijke ontwikkeling en promotie van een route rondom de thema’s fietsen en culinair, met als doel de
Italiaanse bezoekers in toenemende mate te spreiden door heel Nederland.
NBTC gaat in China samen met Caissa Travel een nieuwe reeks reizen naar Nederland aanbieden die in lijn zijn met de HollandCity-strategie. Verder heeft NBTC haar
Holland Travel Book gelanceerd. Dit boek bestaat uit ervaringen die Chinese Key Opinion Leaders hebben opgedaan tijdens hun reis naar Nederland eerder dit jaar. Het
boek is gepubliceerd in samenwerking met China Light Industry Publication House.

6.3

Brancheorganisaties

In de Nederlandse gastvrijheidssector zijn VVV Nederland en Gastvrij Nederland actief. Voor meer informatie over deze organisaties, hun missie en doelstelling, kernactiviteiten en speerpunten voor 2017/2018 verwijzen wij u naar de speciale Trendrapportpagina op het online kennisplatform van NRIT Media. Deze treft u hier aan: www.
nritmedia.nl/trendrapport2017.

Politieke en beleidsmatige trends
Gebruikerslicentie: NHL Stenden Hogeschool
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Dit hoofdstuk is geschreven door Albert Postma (ETFI), Ton Vermeulen
(NRIT), Hans Dominicus (CETH) en Wyb de Boer (ETFI)
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Trendvisie 2017 – 2020
De ontwikkelingen in de wereld volgen elkaar steeds sneller op en anticiperen in toerisme, leisure en hospitality wordt almaar lastiger. NRIT Media heeft daarom samen
met CELTH het initiatief genomen een integraal toekomstperspectief voor de sector
voor de komende jaren te geven. Dat hebben we gedaan op basis van data-analyses
en een drietal trendpanels die we samen met de branche hebben ingericht. In een
eerste exercitie zijn daaruit drie scenario’s ontwikkeld die we hier in dit Trendrapport
voor het eerst presenteren. Het hoofdstuk sluiten we af met de implicaties daarvan
voor de sector en mogelijk te nemen acties.
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Hoofdpunten
•
De gastvrijheidssector maakt een enorme ontwikkeling door. Wereldwijd wordt
1 op de 10 banen binnen de gastvrijheidssector uitgeoefend. Ondanks – of
misschien wel dankzij – deze groeicijfers kenmerkt de sector zich door een
verschuiving: nieuwe partijen betreden de sector, verdienmodellen veranderen, digitalisering neemt een belangrijke plaats in en consumenten worden
producenten.
•
De vraag is hoe de toeristische sector in deze ontwikkelingen en groeiende
onzekerheid veerkrachtiger en toekomstbestendiger kan worden. Dit vraagt
om denk- en oplossingsrichtingen die het dominante denken doorbreken en de
gebaande paden verlaten.
•
De ambitie is om jaarlijks gesignaleerde trends en ontwikkelingen te interpreteren, die te vertalen in scenario’s voor de komende drie jaar, de bijbehorende
gevolgen voor de sector in kaart te brengen, en mogelijke oplossingsrichtingen te omschrijven om de sector gedurende die periode meer veerkrachtig en
toekomstbestendig te maken.
•
De ongrijpbare consument, de instabiele samenleving, en de digitale disruptie de drie drijvende krachten zijn waarop de zogenaamde trilemmadriehoek
wordt gebaseerd.
•
De drie scenario’s zijn de voorzichtige consument, digitale disruptie en virtuele
kwetsbaarheid.
•
De scenario’s en de implicaties daarvan vereisen concrete acties waarmee de
toeristisch-recreatieve sector haar veerkracht en toekombestendigheid kan
vergroten.

Trendvisie 2017 – 2020
Gebruikerslicentie: NHL Stenden Hogeschool

97

7.1

Een onstuimige tijd

We leven in een onstuimige tijd. Demografisch zien we een trek naar de stad, terwijl
het platteland door sterfte en ontgroening ontvolkt. Wanneer de sterfte van de vergrijzende babyboomgeneratie niet wordt gecompenseerd met nieuwe inwoners, zal
over enkele decennia de bevolking in haar totaliteit teruglopen.
Economisch gezien zorgt de vergrijzende samenleving voorlopig nog voor een toenemende druk op de overheidsuitgaven, waardoor elders gesneden moet worden.
Hoewel we van de recessie hersteld zijn en de economie weer op volle toeren draait,
nemen de verschillen tussen rijk en arm toe. In de ontvolkende periferie van Nederland staat het voorzieningenniveau onder druk, wat de bevolkingskrimp aldaar verder
bevordert. De handel op de interne Europese markt en internationale handelsverdragen met partners buiten Europa staan onder druk.
Ook op sociaal en cultureel terrein worden de tegenstellingen groter. De discussie
over waarden en normen heeft er zelfs toe geleid dat het gebruik van woorden als
Zwarte Piet en autochtoon steeds minder gewenst wordt om te voorkomen dat we
op lange tenen trappen.
Technologisch gezien zijn de nieuwe ontwikkelingen bijna niet bij te houden en zit er
veel nieuws in de pijplijn. Wel wordt de nieuwe technologie steeds sneller door de
gebruikende consument omarmd. Op ecologisch gebied zien we niet alleen de natuur en waterstand door de wereldwijde temperatuurstijging geleidelijk veranderen,
we zijn ook naarstig op zoek naar nieuwe energiebronnen voor onze woningen en
verkeer en vervoer, wat beleidsmakers voor lastige keuzes stelt in relatie tot behoud
van natuur en landschap.
Politiek zijn het daarnaast roerige tijden. De ontzuiling, de complexiteit van vraagstukken en de sterke groei van nieuwe politieke partijen zorgen voor een toenemende politieke versnippering en polarisatie. De door de decennia heen opgebouwde
zekerheden komen door al deze ontwikkelingen steeds meer onder druk te staan.

7.2

De gastvrijheidssector

De gastvrijheidssector maakt een enorme ontwikkeling door. Wereldwijd wordt 1 op
de 10 banen binnen de gastvrijheidssector uitgeoefend. Ondanks – of misschien wel
dankzij – deze groeicijfers kenmerkt de sector zich door een verschuiving: nieuwe
partijen betreden de sector, verdienmodellen veranderen, digitalisering neemt een
belangrijke plaats in en consumenten worden producenten. Met het toenemende
belang ligt de sector ook meer onder het vergrootglas en is er toenemende aandacht voor de negatieve aspecten van de groei. Die concentreert zich momenteel op
drukte in toeristische hotspots en de negatieve impact van toerisme op de klimaat-
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verandering. Balans, veiligheid en een duurzame ontwikkeling zijn nieuwe randvoorwaarden voor de sector.
De vraag is hoe de toeristische sector in deze ontwikkelingen en groeiende onzekerheid veerkrachtiger en toekomstbestendiger kan worden. In de eerste plaats vraagt
dit om meer inzicht en begrip in de demografische, economische, sociale, technologische, ecologische en politieke ontwikkelingen en de directe en indirecte gevolgen
daarvan voor de toeristische sector. In de tweede plaats vraagt dit om denk- en
oplossingsrichtingen die het dominante denken doorbreken en de gebaande paden
verlaten. Dit kan alleen gerealiseerd worden door de relevante ontwikkelingen samen
met andere betrokken partijen in kaart te brengen, te bespreken en vorm te geven.

7.3

Het proces naar scenario’s

De CELTH-partners hebben het initiatief genomen om hier een begin mee te maken.
Vanaf nu brengen zij een Trendvisie uit. De ambitie is om jaarlijks met vertegenwoordigers van de toeristische sector en belanghebbende partijen in gesprek te
gaan, met als doel de door CBS en andere cijfers gesignaleerde trends en ontwikkelingen te interpreteren, die te vertalen in scenario’s voor de komende drie jaar, de
bijbehorende gevolgen voor de sector in kaart te brengen, en mogelijke oplossingsrichtingen te omschrijven om de sector gedurende die periode meer veerkrachtig
en toekomstbestendig te maken. De scenario’s kunnen dan op basis van nieuwste
inzichten elk jaar worden geactualiseerd.
CELTH heeft in december 2016 en januari 2017 drie trendpanels gehouden met
CEO’s uit het toeristisch bedrijfsleven, ondernemers en onderzoekers, en vertegenwoordigers van kennisinstellingen. Met deze partijen zijn op interactieve wijze trends
en ontwikkelingen in de sector en de “oncontroleerbare” bedrijfsomgeving besproken. De sessies hebben veel informatie opgeleverd die vervolgens binnen CELTH is
geanalyseerd en tot scenario’s is verwerkt. De scenario’s worden in dit hoofdstuk gepresenteerd. Van elk van de scenario’s is bovendien aangegeven wat de implicaties
zijn voor de sector en op welke wijze hiermee kan worden omgegaan.

7.4

De trilemmadriehoek

Bij het maken van scenario’s is een scenariokruis met vier scenario’s een veelgebruikte methode. Een relatief nieuw model wordt gevormd door de trilemmadriehoek, dat Shell voor het eerst in 2005 wereldwijd benutte door te werken met een
driehoek waarin de interactie tussen drie drijvende krachten in de bedrijfsomgeving
met elkaar in verband worden gebracht. Dit model past goed bij de complexiteit
waarbinnen de gastvrijheidsindustrie opereert. Uit de analyse van de informatie uit
de sessies kwam naar voren dat (1) de ongrijpbare consument, (2) de instabiele
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samenleving, en (3) de digitale disruptie de drie drijvende krachten zijn waarop de
zogenaamde trilemmadriehoek wordt gebaseerd.
Elk van de drie genoemde krachten wijst naar een ander doel. Deze doelen hoeven
niet per se met elkaar in lijn of synergetisch te zijn. Ze kunnen ook tegen elkaar inwerken. De kracht van de ongrijpbare consument vraagt inzicht in de klant. De instabiele
samenleving: zekerheid en veiligheid bieden. En snelle veranderingen in informatietechnologie: effectief, veilig en klantvriendelijk gebruik van nieuwe technologie.
Langs de drie zijden van de driehoek staan scenario’s waarin steeds twee van de drie
krachten (met het bijbehorende doel) domineren.
Figuur 7.1

De ongrijpbare consument
Doel: begrijpen van de gast

Instabiele samenleving

Doel: zekerheid en veiligheid bieden

7.5

Snelle veranderingen ICT

Doel: effectief, veilig en gastvriendelijk gebruik van
nieuwe technologie

Drie scenario’s

Deze scenario’s representeren toekomstbeelden van toerisme, door CELTH geïnterpreteerd voor de korte termijn (2-3 jaar). De scenario’s zijn:
Scenario 1: Voorzichtige consument
We leven in een instabiele samenleving waar de vrees voor geweld, terreuraanslagen, instabiliteit en onvoorspelbare weersextremen het gedrag van de ongrijpbare
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consumenten meer en meer beïnvloeden. Bestemmingen waar onrust de vakantiepret mogelijk kan bederven, worden rücksichtslos ingewisseld voor andere vergelijkbare bestemmingen. Toeristische bestemmingen die daadwerkelijk te maken hebben
gehad met geweld en terreur lopen kans lang geboycot te worden door de internationale toerist. Militairen en zwaar bewapende politie zijn op toeristische hotspots een
gebruikelijk beeld geworden. Door de onrust in de wereld trekt de consument zich
meer en meer terug in de eigen beschermde omgeving waar hij zich omringt met
gelijkgestemden. Er vindt een verschuiving plaats van toeristen van zuid naar noord.
De consument kiest nadrukkelijk voor bestemmingen met een stabiel imago, zowel
daar waar het gaat om politieke als klimatologische stabiliteit.
De hang naar authenticiteit en de wereld van vroeger neemt een grote vlucht. Ook
geconstrueerde authenticiteit wordt volop geaccepteerd. In het vakantiegedrag zien
we mede door de instabiliteit steeds verder uitgestelde beslissingen. Vakanties zijn
daarmee steeds meer dagkoersen geworden waar de consument zich laat leiden
door de actualiteit maar ook best value for money. Van de aanbieders worden meer
en meer zekerheden verwacht en geëist. Aangezien de bedreigingen veelal van andere culturen komen, staat de acceptatie van andersdenkenden op een laag niveau en
ligt discriminatie op de loer. Niet opvallen is hier voor veel consumenten het devies.
De consument is niet alleen kritisch op veiligheid maar ook op de ambiance, het
moet er gezellig druk zijn, medetoeristen zijn meer dan welkom want dat versterkt
de vakantiebeleving. Maar bestemmingen die worden overlopen door toeristen en
waar de authentieke bestemming is vervangen door horeca, uitdragerijen en souvenirshops raken door een sterk verminderde belangstelling van de consument in
verval. Een deel van de consumenten zal toeristische hotspots vanwege veiligheid en
de hang naar rust zeer bewust mijden. Zij zoeken hun heil in prikkelloze omgevingen
waar de tijd heeft stilgestaan. Omdat we door de onrust in de wereld dagelijks worden geconfronteerd met onze eigen sterfelijkheid komt er veel meer aandacht voor
gezondheid. Dat kan bestaan uit een gezondere levensstijl, andere vrijetijdspatronen,
van de consumptie van gezondheidsproducten tot aan medisch toerisme.
Scenario 2: Digitale disruptie
Mede door de snelle veranderingen op het gebied van ict en communicatie is de consument vrijwel ongrijpbaar geworden. Hij heeft vaak een enorme kennisvoorsprong
op de producent en weet met die kennis producenten tegen elkaar uit te spelen voor
de beste prijs en dienstverlening. Alleen bedrijven die massaproducten maken of
een uniek product aan weten te bieden, kunnen nog voldoende marge maken om
te overleven. Voor een deel zijn dit nieuwe toetreders, die een nieuwe waarde voor
de consument creëren. Verdienmodellen veranderen. Massaproducten bestaan trouwens door uitgekiende ict niet meer.
Alle reizen en veel leisureaanbieders heeft de consument met seamless technologie
volledig naar zijn hand weten te zetten. Bedrijven die zich op een bijzondere niche
richten met veel persoonlijke service en aandacht kunnen nog een goede prijs vra-
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gen en behalen daarmee voldoende marge. Daarnaast switcht de consument steeds
van gedaante en rol. Dan is hij consument en het volgende moment producent waar
hij feilloos gebruik weet te maken van peer-to-peernetwerken. Andere winnaars zijn
bedrijven die de eigen big data weten om te zetten in bruikbare product- en marketinginformatie. De concurrentie is door blurring volkomen moordend te noemen. Alle
bedrijven die fysiek in contact komen met consumenten bieden beleving en horeca
aan. Daarmee is het palet aan vrijetijdsmogelijkheden haast eindeloos geworden en
is het niet meer de strijd om de euro’s van de consument maar om de tijd van de
consument.
Gratis concepten waar het verdienen pas begint als de consument is binnengehaald,
nemen hand over hand toe. Bedrijven die hun verdienmodel vooral voor de poort
realiseren, zijn meer en meer het haasje. Voor de consument bestaat het verschil
tussen werk, verplichtingen en vrije tijd niet meer. Alles loopt in elkaar over en deze
overprikkelde consument is niet alleen enorm kritisch op het geboden product of
dienstverlening, hij eist ook steeds nieuwe prikkels om aan zijn behoefte te voldoen.
Productcycli en de terugverdientijd worden daarmee steeds korter. Zowel bij consument als producent is alles snel, sneller, snelst en moet alles 24/7 365 dagen per
jaar beschikbaar zijn.
Op het digitale kanaal zijn er maar een paar winnaars die steeds meer macht krijgen.
Snelheid, betrouwbaarheid en een sterk merk zijn essentieel. De bedrijven die enkele
jaren geleden hebben ingezet op digitaal leiderschap en toen grote verliezen leden
om marktaandeel te winnen, zijn nu de grootverdieners in de branche. Hun macht
is bijna onbegrensd want alleen zij hebben feitelijk nog toegang tot de massa. Waar
bedrijven onderin de keten zich kapot moeten werken voor een schaars belegde
boterham stromen de miljarden binnen bij de digitale winnaars. Extra zuur is het dat
het om dezelfde klanten gaat waar de bedrijven onderin de keten alle dienstverlening
moeten realiseren en de digitale leiders verdeel en heers spelen. Dat komt mede omdat bestemmingen volledig inwisselbaar zijn geworden en het concept belangrijker
is dan de destinatie. Bedrijven die het anders aanpakken laten alle te automatiseren
taken over aan schermen en robots, waarmee ze tijd vrij krijgen om aandacht te
geven aan optimaal gastheerschap. Vrijwel het enige waarmee ze zich nog kunnen onderscheiden. Aan de andere kant zien we consumenten en bedrijven die zich
volledig onttrekken aan deze ratrace en zich richten op rust en een digitale detox.
Reserveren gaat daar nog gewoon met de telefoon of brief en 4G/Wifi zijn in geen
velden of wegen te bekennen.
Scenario 3: Virtuele kwetsbaarheid
Onze maatschappij is volledig gedigitaliseerd waarbij alles realtime gebeurt. De inbreker die gemaskerd met een schroevendraaier een raam forceert staat in het museum en werkt nu achter zijn laptop, met proxyservers weet hij handig zijn identiteit
te onthullen en zo dagelijks tienduizenden euro’s binnen te harken. Datasecurity is
essentieel en niemand klikt meer op een website die hij niet kent. Mede daardoor
zijn alle kleine spelers van het web verdwenen. Fake news beheerst het web dat
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volledig lijkt overgenomen te zijn door een alternatieve wereld. Het beschermen van
je privacy en gegevens is 24/7 noodzakelijk. Iedereen surft daarom anoniem, mede
daardoor zijn alle advertentieverdienmodellen onderuit gegaan.
De eerste contouren van trustnet, het veilige alternatief voor het wereldwijde web,
staan al in de steigers. Daar wordt alle content door de webpolitie eerst gecontroleerd alvorens te worden geplaatst. Mede door dit algehele wantrouwen staat de
sociale cohesie van onze maatschappij sterk onder druk. Groepen mensen die er
anders uit zien of een andere herkomst hebben, worden gewantrouwd en het accent
ligt vooral op de eigen normen en waarden. Door de flexibilisering van de arbeid en
de grote instroom van nieuwe Nederlanders die algemeen worden gewantrouwd, is
de kloof tussen arm en rijk alleen maar groter geworden. Bij veel mensen bestaat
een grote onrust en het gevoel elk moment te moeten kunnen vertrekken. Hetzij
door aanslagen of andere instabiliteit hetzij door schuldeisers die ze achtervolgen.
Daarom is bezit van goederen steeds meer een last. Alleen goederen die overleven
in deze instabiele maatschappij kunnen bewerkstelligen, zijn geliefd. Vakantie en vrij
tijd wordt bij voorkeur doorgebracht in een vertrouwde omgeving die met eigen vervoermiddelen is te bereiken. Ook hier is de open wereld volledig verdwenen en zijn
alle vakantieparken en -bestemmingen volledig ommuurd en bewaakt.

Tabel 7.1

Implicaties van de drie scenario’s voor de toeristisch-recreatieve sector
Scenario 1: Voorzichtige consument

Scenario 2: Digitale consument

Scenario 3: Virtuele kwetsbaarheid

Samenwerking bedrijven ten
behoeve van de customer
experience:
- Schaal van een organisatie
wordt steeds belangrijker om de
complexiteit aan te kunnen en
investeringen te kunnen betalen
(in bijvoorbeeld veiligheid). Dit
vereist samenwerking, vooral op
technologisch en kennisgebied
- Om een beleving te creëren voor
gasten is lokale samenwerking
nodig op meerdere niveaus.
Samen doelen bereiken.

Structuur van het aanbod moet
aangepast ten behoeve van de
customer experience:
- Het aanbod moet diverser,
kleinschaliger en verrassender
- Er moet (gepersonaliseerd) maatwerk worden geleverd, gericht op
(gepercipieerde) uniciteit
- Focus op gemak, efficiency,
ultieme beleving
- Continu veranderen/ doorontwikkelen

Adaptieve planning/ veerkracht
ten behoeve van de customer
experience:
- De cycli waarmee het product
moet worden aangepast/ veranderd, worden korter
- Veranderende businessmodellen.
Met het oog op de snel veranderende vraag wordt bij vraaggericht werken de flexibiliteit
daarvan steeds belangrijker, je
moet je snel kunnen aanpassen.
De businessmodellen moeten
transparant zijn. Er moet worden
samengewerkt met andere partijen in de keten om gezamenlijke
doelen te kunnen bereiken. Zo
moet bijvoorbeeld informatie
over klanttevredenheid worden
gedeeld.

Werknemersprofiel aanpassen
- Investeren in eigen mensen, zoals kennisontwikkeling op het gebied van veiligheid
- Leiderschapsvaardigheden (langetermijndenken, kortetermijnhandelen)
- Werknemers van 45+ (of zelfs 30+) komen in de problemen
- Jongeren betrekken bij planvorming en hen faciliteren
- Continu veranderen/doorontwikkelen neemt af bij ondernemers ouder dan 30 jaar
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7.6

Werken met scenario’s

Over het vóórkomen van de scenario’s kunnen twee zaken worden opgemerkt. In
de eerste plaats kunnen de scenario’s tegelijkertijd naast elkaar bestaan, wat het
geval is wanneer verschillende stakeholderpartijen verschillende gewichten aan de
krachten toekennen. Verder is het zo dat de balans van de krachten kan veranderen
waardoor een verschuiving naar andere scenario’s kan optreden. Dit zal jaarlijks in
de trendpanels met bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen gemonitord worden.

7.7

Implicaties voor de toeristische sector

Wat kunnen we nu met zulke scenario’s? Elk van de drie scenario’s beschrijft een
mogelijk toekomstbeeld op de korte termijn. Het zijn geen voorspellingen, maar situaties die zich in de bedrijfsomgeving zouden kunnen voordoen wanneer belangrijke
onzekerheden zich in bepaalde richtingen zouden ontwikkelen. Omdat plausibel is
dat de omgeving er volgens een van de scenario’s uit zou kunnen zien, is het vanuit
het oogpunt van veerkracht en toekomstbestendigheid belangrijk om zich daarop
voor te bereiden. Om tijdig maatregelen te treffen die de weerstand van een bedrijf
of organisatie tegen de veranderingen bevorderen.
Daarvoor is het in de eerste plaats nodig om de scenario’s die op de bedrijfsomgeving betrekking hebben naar de eigen onderneming or organisatie te vertalen. We
noemen dit outside-in denken. Centraal staat daarbij de what-if vraag: wat zouden
de implicaties zijn voor mijn bedrijf or organisatie als het scenario echt werkelijkheid
zou worden? Op basis van een analyse van de sessie die tot de scenario’s hebben
geleid, zijn van elk scenario de belangrijkste gevolgen in kaart gebracht. Deze zijn
weergegeven in onderstaande tabel.

7.8

Wat kan de sector doen?

De kortetermijnscenario’s en de implicaties daarvan vereisen concrete acties waarmee de toeristisch-recreatieve sector haar veerkracht en toekombestendigheid kan
vergroten. In maart heeft een groep vertegenwoordigers uit de sector zich tijdens
het Trendcongres gebogen over de vraag welke acties mogelijk zijn. Deze zijn samengevat in onderstaand overzicht.
Creëer authentieke belevingen, door:
•
•
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Betrekken en inschakelen van locals : om verhalen te vertellen en een unieke
beleving of product te creëren
Storytelling: beleefbare verhalen bieden zodat ze waarde kunnen creëren voor
de gast; AR en VR kunnen hierbij goed worden ingezet, bijvoorbeeld om door
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•
•

de ogen van Rembrandt naar Leiden te laten kijken, maar ook authentieke beleving is mogelijk, zoals “vroeg uit de veren en koeien melken en kaas maken”
Zelf ontdekken te bevorderen faciliteren: zorg ervoor dat gasten zelf op ontdekking gaan, en faciliteer dat zij hun ervaringen delen
Authenticiteit: vermijd nep en namaak

Schep mogelijkheden voor rust/prikkelloosheid en een meer gestuurde beleving,
door:
•

•

Digital detox: mensen afzonderen van digitale prikkels, bijvoorbeeld door in de
natuur te kamperen, zonder dat daar WiFi of 4G/5G beschikbaar is, of door
stilteworkshops in hotels zonder wifi-ontvangst
Gelukslocaties : ‘geluksplekken’ creëren waar mensen tot bezinning kunnen
komen, bijvoorbeeld in stadsparken, in het landschap of langs routes; of ‘geluksmomenten’ creëren bijvoorbeeld door in een nationaal park te verblijven en
daar boswachters te helpen en reeën te spotten

Werk samen met andere partners, in:
•

•
•

Regio-ontwikkeling: denk en werk grensoverschrijdend, tussen regio’s maar
ook tussen sectoren en domeinen/disciplines; creëer synergie door samen
te werken en elkaar wat te gunnen; dat kan zijn in de vorm van public-private
partnerships, maar ook in samenwerking tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen (triple helix), bijvoorbeeld op het gebied van gezamenlijke promotie van een product of regio; faciliteer dit door netwerken op zetten zoals
LeisInn/ETFI in Leeuwarden; “doen in plaats van overleggen hoe”
Netwerken: co-creëren tussen ondernemers en richt daartoe lokale ondernemersplatforms in
Product/dienst: wees een echte gastheer/gastvrouw, ook van een nationaal
park

Zorg voor optimaal en persoonlijk gastheer-/gastvrouwschap:
•

•
•

Weest echt empathisch: toon oprechte interesse en empathie richting gast en
laat zien een echte gastheer/gastvrouw te zijn; leer de gast kennen door deze
gericht vragen te stellen of door gesprekjes aan te knopen, belangstelling te
tonen en jezelf daarbij ook bloot te geven (ook digitale data kunnen helpen bij
het leren kennen van de gast) en probeer je in hem of haar in te leven
Storytelling: laat lokale ondernemers verhalen vertalen
Training: creëer een online e-learning platform voor front-office personeel,
buschauffeurs, etc. om hen optimaal te informeren over toeristische mogelijkheden en thema’s in de regio, om een optimale customer journey en gastbeleving te stimuleren (voorbeeld: Visit Veluwe)
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•

•

•

Ultieme beleving: Excelleer, zorg voor WOW-momenten en overtref de verwachtingen van de gast. Goed is niet goed genoeg. Denk aan de customer
journey
Technologie: wees op locatie een persoonlijke gastheer of gastvrouw, maar
zorg daarbuiten voor een eigen digitale/virtuele gastvrouw, gastheer of vakantievriend waar de gast terecht kan met vragen en die de gast te woord kan
staan met tips
VJC : zorg voor pre- en post-exposure, bijvoorbeeld door vooraf informatie te
sturen en achteraf een dankmail; het zijn belangrijke momenten in de customer journey

Verzamel kennis over de gast en zorg daarop snel in te kunnen spelen:
•

•

•
•

Krijg inzicht in de totaalbeleving : creëer een experience app waarmee gasten
hun eigen customer journey in kaart brengen en/of wees een gastheer/gastvrouw en ga een dagje met de gast mee op pad om inzicht te krijgen in het
patroon en de beleving van de gast
Maak slim gebruik van data: maak gebruik van data die worden gecreëerd bij
online boekingen, de experience app, reviews, enz. en creëer big data door
deze verschillende databronnen met elkaar te verbinden; dit maakt een-op-een
marketing mogelijk
Zorg voor digitale interactie met de gast: met behulp van reviews, beoordelingssystemen; maak daarbij gebruik van gamification om te gast te prikkelen
Zorg voor F2F-interactie met de gast : stel vragen, ga het gesprek aan en
luister; vraag bij vertrek naar persoonlijke beleving

Weest divers, kleinschalig en verassend door concepten te bieden die de gast verrassen door gemak, efficiency, of beleving, door:
•

•

•
•

•
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Samen te werken: genereer ideeën door lokale ondernemers met elkaar en
met kennisinstellingen te verbinden, bijvoorbeeld door (ondernemers)platforms te creëren; pas geen grootschalige marketing toe, maar stimuleer
mond-tot-mondreclame en speel daar op in
Cross-overs: creëer unieke (zintuiglijke) belevenissen in de natuur met unieke
bezoekmogelijkheden, zodat het product uniek blijft en de schade beperkt, en
vraag daar veel geld voor
Vertaal de kernwaarden en kernkwaliteiten in het aanbod :
Zorg voor een goede filtering en vertaling: vertaal samen met bewoners de
kernwaarden en kernkwaliteiten vanuit de historie naar een relevant en interessant gedachtengoed en aanbod. Denk daarbij niet vanuit het aanbod, maar
vanuit de gast (denk aan kennis van de gast en empathisch vermogen). Door
nieuwe producten te toetsen aan de kernwaarden ontstaat een merkidentiteit
(brand identity)
Denk out-of-the-box: het kan gaan om bijvoorbeeld local food (ambacht in combinatie met natuur) of een rustwandeling in een oase van natuur
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•

7.9

Creëer synergie door samenwerkingsverbanden aan te gaan met een grote
diversiteit en een gemeenschappelijk doel, bijvoorbeeld tussen stad en platteland (gecombineerde arrangementen)

De langere termijn

Om daadwerkelijk de veerkracht en toekomstbestendigheid van de toeristisch-recreatieve sector in Nederland te bevorderen is het evenwel van belang om verder
vooruit te kijken dan een of twee jaar. Wanneer we bijvoorbeeld tien of vijftien jaar
vooruit kijken, dan komen er tal van veranderingen op de sector af. Zowel demografisch, economisch, sociaal/cultureel, technologisch, ecologisch als politiek/institutioneel. De ontwikkelingen zijn zo complex en gaan zo snel, dat het goed zou zijn om
(samen) de competentie te ontwikkelen om te leren begrijpen wat de toekomst in
petto heeft en hoe daarop geanticipeerd kan worden, en het liefst om dat structureel
in te bedden in de beleidscyclus. Aan de hand van toekomstscenario’s van de bedrijfsomgeving kan in kaart worden gebracht waar de knelpunten komen te liggen en
welke nieuwe strategieën daarvoor nodig zijn. Het is daarbij de uitdaging om buiten
de gebaande paden te denken en nieuwe, of liever innovatieve, concepten, verdienmodellen, diensten, producten, enz. te creëren. CELTH kan u daarbij begeleiden en
ondersteunen.
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8

Capita selecta
8.1

Smart City Hospitality
Een mogelijke weg naar duurzamer stedelijk toerisme

Toerisme, zowel recreatief als zakelijk, draagt bij aan economische ontwikkeling van veel Europese steden (Bock, 2015). Hoewel deze economische ontwikkeling aantrekkelijk is voor
steden, is het de vraag of deze ontwikkeling duurzaam is (bijvoorbeeld Jurowski, Uysal, & Williams, 1997; McKercher & Prideaux, 2014; Newsome, Moore, & Dowling, 2012), zowel vanuit
economisch, sociaal en ecologisch perspectief.
Auteurs: Hans Westerbeek, Ko Koens en Frans Melissen, NHTV
Uit de literatuur volgen richtlijnen voor hoe met sociale en ecologische uitdagingen met betrekking tot stedelijk toerisme kan worden omgegaan (bijvoorbeeld Gössling & Peeters, 2015),
maar om hier daadwerkelijk opvolging aan te geven is meer inzicht nodig in (lokale) besluitvormingsprocessen en de strategievorming rond duurzaam stedelijk toerisme. Ook het in kaart
brengen van mogelijke indicatoren van duurzaam stedelijk toerisme kan van waarde zijn voor
deze besluit- en strategievorming. Het is daarom belangrijk om drie elementen van stedelijk
toerisme te verkennen en te beschrijven: (1) de huidige stand van zaken rond duurzaam stedelijk toerisme, (2) mogelijke indicatoren voor duurzaam stedelijk toerisme, en (3) de huidige
methoden en structuren die worden gebruikt om beleid te bepalen.
Het theoretisch uitgangspunt voor deze bijdrage wordt gevormd door de drie traditionele pijlers van duurzaamheid (people, planet, profit). Voor een betere toepassing binnen de stedelijk
toeristische context worden ook de kwaliteit van het wonen in een stad (living), het bezoeken
van een stad (visiting), en de wijze waarop besluitvorming in de stad plaatsvindt (governance)
in ogenschouw genomen. Aandacht voor deze zes elementen kan leiden tot een stedelijke
gemeenschap die innovatief en vooruitstrevend omgaat met het verduurzamen van toerisme
(zie ook Lew, Ng Ni, & Wu, 2016). Dit theoretische uitgangspunt is gevisualiseerd in figuur 1
hieronder.
Het onderzoek dat we beschrijven in deze bijdrage is een van de eerste onderdelen van een
Europees onderzoeksproject op het gebied van duurzaam stedelijk toerisme - Smart City
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Theoretisch uitgangspunt

Figuur 1

Hospitality (SCITHOS1). SCITHOS heeft als doel het ontwikkelen van een raamwerk en een
handvest voor het in gang zetten van diepe reflecties en betrokkenheid bij stakeholders om te
komen tot duurzaam stedelijk toerisme. Hierbij hoort ook een set tools (onder meer apps, een
simulatie, en een serious game) om dit soort beschouwingen te stimuleren.

Methode
Diverse belanghebbenden in toerisme zijn geïnterviewd, op zes Europese bestemmingen. De
geïnterviewden zijn strategen, beslissers en beleidsmakers, DMO’s, bewoners, en ondernemers in het toerisme. Zij werden geïnterviewd in Amsterdam (Nederland), Belgrado (Servië),
Darmstadt (Duitsland), Göteborg (Zweden), Stavanger (Noorwegen) en Valencia (Spanje). De
interviews volgden drie fasen: de ontwikkeling van de bestemming in de afgelopen 10 tot 15
jaar en verwachte ontwikkelingen in de toekomst; reflectie op de duurzaamheid van deze
ontwikkelingen; reflectie op de belanghebbenden en de rollen die zij spelen in besluitvorming
rond deze ontwikkelingen.
In totaal zijn 60 interviews van elk circa 45-60 minuten afgenomen en getranscribeerd. Op het
moment van schrijven van deze bijdrage zijn 23 van deze interviews geanalyseerd. Hoewel

1

SCITHOS is een JPI Urban Europe project, wat is gestart in mei 2016 en loopt tot april 2019. Meer informatie over
SCITHOS is te vinden op de website www.scithos.eu.
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inzichten en bevindingen nog verder worden ontwikkeld, kunnen al enkele duidelijke patronen
en resultaten worden onderscheiden.

Discussie van de resultaten en verder onderzoek
Bekeken in het licht van het eerder beschreven theoretische uitgangspunt laten de geanalyseerde interviews een sterke focus zien op afwegingen tussen economische en sociale
belangen. De geïnterviewden ervaren dat economische vooruitgang en toeristische groei
verstoringen kan opleveren voor de balans tussen wonen en bezoeken. De geïnterviewden
in Amsterdam zijn het meest uitgesproken over deze spanningen (met betrekking tot ‘overtoerisme’ in het stadscentrum), maar ook op andere bestemmingen werd druk op de lokale
bevolking beschreven, bijvoorbeeld in Valencia, Belgrado en Stavanger. In Göteborg werden
expliciete zorgen uitgesproken over sociaaleconomische segregatie in relatie tot toerisme.

De huidige stand van zaken rond (duurzaam) stedelijk toerisme
Onze data bevestigt dat men zich in het algemeen bewust is van globale ecologische uitdagingen gerelateerd aan toerisme (met name vliegverkeer), en verschillende belanghebbenden
voelen zich verantwoordelijk ten aanzien van deze zaken. Verschillende maatregelen kunnen
genomen worden, maar vaak verwijzen individuele belanghebbenden naar beleid op een hoger niveau dan dat van de stad (regionaal, nationaal, Europees, etc.).
Ten aanzien van economische uitdagingen suggereert onze data dat de wat ‘meer ervaren’
bestemmingen (zoals Amsterdam en Valencia) soms als voorbeeld kunnen dienen voor de
wat ‘jongere’ bestemmingen (zoals Darmstadt, Belgrado of Stavanger) — door een mogelijk
toekomstbeeld te laten zien dat het gevolg is van bepaalde beslissingen wel of niet nemen. Dit
is het meest interessant wanneer het gaat over spanningen tussen economische en sociale
belangen. Zo vinden bewoners in Amsterdam dat de economische belangen van (lage kwaliteit) toerisme ten onrechte zwaarder wegen dan hun belangen.
Onze data toont bijzonder complexe (en bovendien bestemmingsafhankelijke) uitdagingen op
sociaal vlak. Een overkoepelend thema dat we in alle bestemmingen aantreffen, is dat verschillende groepen bezoekers (forensen, toeristen) en bewoners de systemen en diensten in
een stad met een ander doel gebruiken en dus mogelijk conflicterende belangen hebben. Dit
kan voor ongenoegen zorgen, zeker als bezoekers de informele regels over hoe men de stad
dient te gebruiken niet (onder)kennen. Tegelijkertijd delen deze groepen systemen als vervoer
en infrastructuur en dragen zij bij aan de bekostiging hiervan. Ook zorgen zij gezamenlijk
voor de stedelijke beleving die de stad aantrekkelijk maakt voor (grote groepen) bezoekers
en bewoners. Om te zorgen voor balans op dit gebied, dient dus met een brede blik naar de
toeristische problematiek gekeken te worden. Beleidsmakers en besluitvormers hebben meer
handvatten nodig om grip op deze sociale uitdagingen te krijgen. Vooral omdat verschillende
belanghebbenden een verschillende kijk hebben op wat een stad ‘zou moeten zijn’, is er een
behoefte aan het vinden van meer ‘common ground’ en meer gezamenlijke reflecties.

Indicatoren voor duurzaam stedelijk toerisme
Onze data geeft inzicht in een aantal mogelijke indicatoren van de duurzaamheid van stedelijk
toerisme. Onder de economische indicatoren vallen uiteraard zaken als winst in de toeris-
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mesector (overnachtingen, couverts, verkoop, etc.), aantallen bezoekers, aantal overnachtingen (inclusief Airbnb), en energiekosten. Indicatoren van ecologische duurzaamheid zijn
bijvoorbeeld luchtvervuiling en schadelijke uitstoot (bijvoorbeeld CO2), en indicatoren zoals het
aandeel hernieuwbare en schone energie en waterstanden.

Qua sociale indicatoren is het beeld complexer. Deze complexiteit zit in de bevinding dat de
perspectieven op deze indicatoren lijken te verschillen tussen verschillende typen belanghebbenden, zoals bewoners en bezoekers. Voor bewoners zijn indicatoren zoals bereikbare en
betaalbare woonruimte, sociale integratie, werkgelegenheid, een gevoel van veiligheid, en
leefbaarheid (zoals weinig overlast) belangrijk. Voor bezoekers zijn echter de beschikbaarheid
van verschillende bezienswaardigheden en attracties belangrijk, net als variatie en beschikbaarheid van verblijfplaatsen (inclusief Airbnb), en mobiliteit. Zulke belangen kunnen elkaar
soms bijten.
Naast economische, ecologische en sociale indicatoren laat onze data een set indicatoren
zien die betrekking hebben op lokale besluitvorming en het betrekken van belanghebbenden
daarbij. Hoewel belanghebbenden betrokkenheid bij besluitvorming (en “gehoord worden”)
waarderen, frustreert het bewoners dat zij niet het gevoel hebben dat deze ‘democratische
participatieve’ manier van werken ook leidt tot werkelijke inspraak in de besluitvorming en dat
de echte besluiten elders genomen worden. Het lijkt daarom belangrijk te zijn om een manier
te vinden die belanghebbenden in staat stelt om meer gezamenlijk te kunnen reflecteren op
beleid en onderlinge verschillen zichtbaar en bespreekbaar te maken. Tot nu toe vindt er echter nauwelijks onderzoek plaats naar de onderliggende mechanismen binnen beleidsvorming
en manieren waarop gezamenlijke besluitvorming kan worden verbeterd (Amore & Hall, 2016).

Huidig beleid met betrekking tot stedelijk toerisme
Beleids- en besluitvorming omtrent stedelijk toerisme is vaak decentraal georganiseerd —
men zou zelfs kunnen zeggen versnipperd. Diverse spelers zijn betrokken bij strategie en
beleid, voor de korte en de lange termijn. Deze spelers zijn onder meer ondernemers in toerisme (hotels, attracties, etc.), bewoners, DMO’s, organisatoren van evenementen en diverse
belangengroepen. Een opvallende bevinding in onze interviews is dat wanneer we vroegen
om een overzicht te geven van alle betrokkenen bij besluitvorming omtrent stedelijk toerisme,
de geïnterviewden er veel moeite mee bleken te hebben om voor zichzelf duidelijk te hebben
wie de belangrijkste belanghebbenden zijn.
Veel besluitvorming omtrent stedelijk toerisme vindt plaats binnen het ambtelijk apparaat,
maar heeft ook een plaats in de politiek van een stad. Hier lijkt zich een tegenstelling af te tekenen: besluitvorming rond duurzaamheid gaat typisch over de langere termijn, terwijl politieke
vertegenwoordiging besloten zit in vier- of vijfjarige electorale cycli. De resultaten suggereren
zelfs dat het in bepaalde gevallen beter kan zijn om besluitvorming rondom langetermijnstrategieën met betrekking tot duurzaamheid buiten de arena van deze cycli te houden. Gemeenten
en andere belanghebbenden kunnen baat hebben bij een meer gezamenlijke strategievorming. Het lijkt in bepaalde gevallen noodzakelijk om deze gezamenlijke besluitvorming te laten
plaatsvinden binnen voor de langere termijn gevormde strategische werkgroepen.
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Hoewel dit een controversieel idee is, laat recent onderzoek zien dat er ook ruimte is voor
nieuwe vormen van democratisch beleid, buiten de huidige politieke structuren (Jhagroe &
Loorbach, 2015). Zeker omdat er dus ook vraagtekens worden gezet bij huidige besluitvormingsprocessen. Besluitvorming binnen electorale cycli lijdt onder het gegeven dat partijen
elke cyclus herkozen moeten worden, waardoor zij minder geneigd lijken te zijn moeilijke of
impopulaire lange-termijnbeslissingen te nemen. Voor duurzaamheid is het echter essentieel
om een langetermijnvisie te hebben en besluiten te kunnen nemen die op een kortere termijn
op weerstand stuiten. Het is uiteraard wel essentieel dat alle belanghebbenden worden vertegenwoordigd en een stem hebben in dit besluitvormingsproces.
Het versnipperde karakter van besluitvorming met betrekking tot stedelijk toerisme wijst er op
dat toerisme niet een eenduidig, helder ingekaderd aspect is van een stad of een toeristische
bestemming. Wij pleiten daarom voor een meer holistische, geïntegreerde benadering van
stedelijk toerisme, waarin het te gast hebben van bezoekers wordt gezien als een integraal
onderdeel van het leven in en besturen van een stad (bestemming). Stedelijk toerisme kan
niet worden gezien als een apart ‘systeem’ in een stad; het is een functie van een stad die in
complexe verhoudingen staat tot andere stadsfuncties.

Verder onderzoek en verdere ontwikkelingen
De volgende stappen in ons onderzoeksproject zijn erop gericht om gehoor te geven aan drie
belangrijke behoeften die voortkomen uit deze resultaten. Ten eerste is er behoefte aan meer
betrokkenheid van belanghebbenden in besluitvorming ten aanzien van (duurzaam) stedelijk
toerisme. Ten tweede is deze besluitvorming gebaat bij meer gezamenlijke reflecties op en gedeeld begrip van indicatoren (‘key performance indicators’) van duurzaam stedelijk toerisme,
of minstens een begrip van de mogelijkheid dat deze indicatoren anders op waarde worden
geschat door andere belanghebbenden. Ten derde is er voor duurzame oplossingen behoefte
aan besluitvorming voor de langere termijn, welke vaak op gespannen voet staat met electorale cycli. Het is daarom noodzaak om gericht te zoeken naar innovatieve beleidsvormingsprocessen. De komende jaren zal SCITHOS zich bezighouden met deze vraagstukken, teneinde steden te helpen bij het realiseren van de transformatie naar een meer duurzame vorm
van stedelijk toerisme. Dit gebeurt onder andere door de ontwikkeling van een serious game,
een simulatietool en slimme apps die ondersteunen bij het realiseren van de gezamenlijke
reflecties en onderlinge betrokkenheid in strategievorming.

Literatuur
De gebruikte literatuur treft u online aan op www.nritmedia.nl/trendrapport2017
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8.2

De zoektocht naar nieuwe vormen van
storytelling

Is storytelling een hype, buzzwoord, al op z’n retour of hebben we pas net de potentie ervan
gezien? Wanneer een woord overal oppopt kan het betekenisloos worden. Echter, binnen tal
van domeinen zijn veel geslaagde toepassingen van storytelling te zien. Zo wordt storytelling
ingezet als marketinginstrument: corporate storytelling is inmiddels redelijk ingeburgerd en het
web staat vol met tips. Ook bij gebiedsontwikkeling worden verhalen ingezet, als wenkend
ontwikkelingsperspectief, als zoektocht naar nieuwe markten of om verleden, heden en toekomst zichtbaar te maken (zie onder andere het werk van Hajer, Grijzen, & Klooster, 2010 en
Sandercock, 2003). Storytelling wordt ook gebruikt als procesinstrument, om partijen dichter
bij elkaar te brengen of veranderingen door te voeren (onder andere Sole & Wilson, 2012).
Maar verhalen vormen ook de kern van veel culturele vrijetijdsproducten en zijn in die hoedanigheid een belangrijk belevingsinstrument. Zo hebben mediabedrijven, culturele instellingen
en kunstenaars in de kern van hun content een verhaal dat ze op een symbolische manier
vertellen. Daarmee raken, prikkelen, irriteren of verwonderen ze mensen. Logischerwijs wordt
er door (een deel van) deze partijen ook gezocht naar nieuwe vormen van storytelling. Daarbij
komen een aantal vragen naar boven die ik in dit artikel wil behandelen. Allereerst de vraag
wat is ‘nieuw’? Verhalen worden al sinds de oudheid verteld, wat is er dan ‘nieuw’ vandaag
de dag? Vervolgens, hoe pakken vrijetijdsaanbieders de zoektocht naar nieuwe vormen van
storytelling aan? In dit artikel illustreer ik hoe de VPRO dit doet en wat dit aan inspiratie oplevert. Tot slot sta ik stil bij de vraag waarom die zoektocht naar nieuwe vormen van storytelling
van belang is. Wat speelt er op de achtergrond dat een dergelijke innovatie vraag urgent is?
Auteur: Kristel Zegers, NHTV

The story is the same, the telling is different
Lance Weiler (Colombia University, digital storytelling lab) zegt “het verhaal is hetzelfde, de
manier waarop het verteld wordt, is anders.” Met name in de manier van vertellen zit dus de
vernieuwing. Bijvoorbeeld doordat disciplines gemixt worden. Zo combineert Lance Weiler
zelf film, tv, games, kunst, data en code tot belevingen die mensen bereiken via analoge
(theaters/de straat) en digitale (smartphone/web) kanalen. Belangrijk uitgangspunt is dat de
ingezette disciplines en technologie het verhaal en de emotie moeten dienen. Ook gaat veel
aandacht uit naar de rol van het publiek, of liever gezegd naar “the people formerly known as
the audience.” Want hoe ga je als vrijetijdsaanbieder om met een publiek dat zich niet schikt
in een rol als passieve consument van door jou voorgeschotelde content? Op deze vraag is
logischerwijs geen eenduidig antwoord; het ene publiek is immers het andere publiek niet.
Het is zoeken voor vrijetijdsaanbieders wat zowel bij het bedrijf als bij de doelgroep past. De
volgende alinea geeft inzicht in de keuzes die de VPRO gemaakt heeft in de zoektocht naar
nieuwe vormen van storytelling.

Van Hilversum naar Eindhoven: VPRO Medialab
Diverse publieke omroepen experimenteren middels labs met nieuwe manieren om hun verhalen te vertellen en zo relevant te blijven in de toekomst en nieuwe (en/of jonge(re)) doelgroepen te bereiken. De VPRO lijkt hierin vooralsnog het verst te gaan met de oprichting van het
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Medialab gehuisvest op Strijp S in Eindhoven. Eindredacteur Ton van Gool geeft aan dat er
destijds bewust gekozen is buiten het Hilversumse Mediapark te gaan zitten. Indien je daadwerkelijk wilt vernieuwen is een andere omgeving essentieel: de combinatie van de creatieve
industrie, de technologie en de opleidingen op dat terrein maakten dat de keus voor Eindhoven snel gemaakt was. Een van de uitdagingen die deze keuze met zich meebracht was hoe
goed contact te houden met het moederschip? Uiteindelijk is besloten dat medewerkers ook
fysiek een dag in de week in Hilversum moesten zijn.
Naast de keuze voor een nieuwe fysieke plek (die inspirerend is, ontmoeting stimuleert en het
aanboren van nieuwe netwerken faciliteert) heeft VPRO Medialab een programma opgezet
om de toekomst van storytelling te verkennen. Onder de noemer ‘Meet Up’ organiseerde
het afgelopen jaar op diverse festivals (TodaysArt, Cinekid, IDFA, Eurosonic Noorderslag en
STRP) dialogen met makers en publiek. Thema’s waren non-fictieverhalen, immersieve verhalen (volledig ondergedompeld in de verhaalwereld), verhalen in data, verspreiden van verhalen,
mobiele en zintuiglijke verhalen. De ‘resultaten’ van deze sessies/verkenningen werden met
een groot publiek gedeeld tijdens de “Conference for the Curious” eind maart in Eindhoven
tijdens het STRP-festival. De volgende paragraaf licht een aantal voorbeelden uit die tijdens
de conferentie aan de orde kwamen.

Inspiratie voor “the curious”
De dialogen met de makers lieten zien dat er bijzonder veel geëxperimenteerd wordt met
technologieën als augmented reality (AR), virtual reality (VR) en artifical intelligence (de zogeheten (chat)bot: een geautomatiseerde gesprekspartner). Echter, lang niet altijd werkt de technologie voor het verhaal dat verteld wordt. Zo is het nog lastig om met een VR-bril op gezellig
met vrienden iets te beleven: het sociale aspect moet nog verder ontwikkeld worden. Vandaar
dat er ook geëxperimenteerd wordt met het lichaam: je lichaam als ‘console’ gebruiken kennen we van de spelcomputer, maar door geur en geluid toe te voegen ontstaan er andere
ervaringen. Zo ontwikkelden de designers van Polymorf de ‘Famous Death Installation’. Je
beleeft, liggend in je eigen ‘mortuarium koelcel’, de laatste momenten van het leven van bekende personen als John F. Kennedy en Lady Diana middels geur en geluid. Je moet het maar
durven. De installatie is onderdeel van een project van Avans Hogeschool, Communication
and Multimedia Design, over de werking van geur voor strategische communicatie, navigatie,
storytelling, interactie en media design.
De ‘Meet Up’ verkenningen lieten ook zien dat de mogelijkheden voor social media storytelling volop in ontwikkeling zijn. Een aardig voorbeeld is #goldenAge, een interactieve en nonlineaire storytelling in de expositie ‘Hollanders van de Gouden Eeuw’. Deze expositie, lopend
sinds eind 2014, is een samenwerkingsverband tussen Amsterdam Museum, Hermitage en
Rijksmuseum. Het vertelt middels dertig groepsportretten het verhaal van het Amsterdamse
collectieve burgerschap in de 17de eeuw. Het Amsterdamse innovatielab Lavalab ontwikkelde met behulp van blue tooth en beacon techniek in samenwerking met Amsterdam Museum
een storytelling app om jongeren meer bij de kunst te betrekken. Daarvoor observeerden ze
de doelgroep; ze merkten dat de audiotour weinig gebruikt werd en de bordjes bij de kunstwerken nauwelijks gelezen. Jongeren stelden een ander soort vragen aan elkaar, vragen die
niet beantwoord werden in de aangeboden informatie. Dit leidde tot de ontwikkeling van een
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onderwijsprogramma waarin leerlingen via sociale media vrienden kunnen worden met prominente burgers uit de 17de eeuw. Hierdoor kan je, via een chatbot, chatten met bijvoorbeeld
Rembrand van Rijn en leren hoe er geld verdiend werd. Omdat leerlingen gestimuleerd worden hun eigen sociale netwerk in kaart te brengen en na te denken over de functies van netwerken, worden overeenkomsten met de sociale netwerken van de Gouden Eeuw zichtbaar.
Al in de testversie van de app bleek dat er meer interactie en discussie was over een schilderij
dan voorheen. Een nauwe samenwerking met de curatoren waarborgde dat de verhalen op
feiten gebaseerd waren. De makers van Lavalab benadrukten het belang van interdisciplinariteit in het team. Fysiek veel met elkaar samenwerken is essentieel om te voorkomen dat straks
de techniek wel werkt maar het verhaal niet, of vice versa. Daarnaast is het onderhoud van
een dergelijke vorm van storytelling van belang: het is problematisch dat bij een update van de
iPhone de app niet meer werkt. Overigens is de software open source gebouwd en moedigen
de makers anderen aan zelf aan de slag te gaan met deze vorm van storytelling.

De noodzaak van de zoektocht
Maar interessanter dan de nieuwste ins en outs van de ‘telling’ technologie zijn de innovatieprocessen die vrijetijdactoren in gang zetten om te komen tot nieuwe vormen van storytelling
en deze te koppelen aan hun business. Dit roept allereerst de vraag op waarom het nodig is
dat er nagedacht wordt over nieuwe vormen van storytelling.
Op de achtergrond spelen de veranderingen die de vrijetijdssector momenteel doormaakt. Al
sinds de jaren negentig van de vorige eeuw zorgt globalisering voor het verder openbreken
van markten. Processen van digitalisering versnellen de ontwikkeling van nieuwe vormen van
content en geven gebruikers productiemogelijkheden. Dit zet bestaande businessmodellen
onder druk. Web 2.0 en de opkomst van sociale media versterken de intensivering van communicatie. Dit alles heeft geleid tot wat Castells (1996) de opkomst van de netwerksamenleving noemt. Voor vrijetijdsbedrijven leidde dit in eerste instantie tot een periode van expansie,
commercialisering en vervlechting. Vandaag de dag staan sociale innovatie en andere vormen
van waardecreatie (denk aan hoe om te gaan met ruil- en deeleconomie) op de voorgrond.
De producent verandert van een aanbieder van content naar een facilitator van communities
rondom content. En in het hart van deze content zit bij veel vrijetijdsbedrijven ‘stories’. Het is
de logica van de netwerksamenleving die vrijetijdsbedrijven dwingt anders naar hun content
en het verdienen aan deze content te kijken om toekomstbestendig te kunnen zijn.
Bovenstaande roept vervolgens de vraag op hoe je een innovatieproces inricht om te komen
tot nieuwe vormen van storytelling en business. Wie betrek je? Welke resultaten deel je?
Hoe creëer je ruimte in je eigen organisatie om een onzeker proces in te stappen? Ook hier
is geen eenduidig antwoord voor. Wat wel helder is, is dat partijen het steeds moeilijker alleen kunnen. De netwerklogica en dynamiek zie je namelijk ook terug bij innovatieprocessen.
Waar innovatie in de industriële samenleving gekenmerkt werd door een focus op research
& development en academische kennis (exploratie) en bedrijfsmatige toepassing (exploitatie)
gescheiden werelden waren, is in de netwerksamenleving sprake van meer cyclische en relationele vormen van innovatie (zie: WRR, 2013). Innovatie wordt gedefinieerd als een proces
van sociale interactie (Lundvall & Borras, 2005). Innovatie wordt hierdoor veel meer het resultaat van een samenwerking tussen een diversiteit aan typen actoren (universiteiten, kennis-
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instellingen, leveranciers, klanten en zelfs concurrenten). Voorheen gescheiden werelden (exploratie en exploitatie) gaan met elkaar aan de slag.
Terugkomend op hoe VPRO Medialab opereert zie je bovenstaande terug. Televisie maken en
journalistiek bedrijven verandert in rap tempo. Het jonge publiek kijkt geen tv, maar informeert
zich via socialmediakanalen op internet. Hoe zorg je er als publieke omroep dan voor dat
onafhankelijke nieuwsvoorziening blijft bestaan en ook jongeren meerdere kanten van een verhaal krijgen te zien? Crossmediaal en transmediaal opereren is noodzaak; daar waar je publiek
is dien jij ook te zijn. Door gezamenlijk (met publieke en private organisaties) een antwoord
te zoeken, een open dialoog te voeren, van elkaar en van inspirerende voorbeelden te leren,
mensen deelgenoot te maken van je zoektocht en je resultaten te delen, zelf experimenten
zoals hackatons te organiseren, hopen ze de antwoorden te vinden die programmamakers
in staat stelt de content van de toekomst te maken. Kortom, geen leuk speeltje maar bittere
noodzaak.

Tot slot
Is storytelling een hype, buzzwoord, al op z’n retour of hebben we pas net de potentie ervan
gezien? Met dit artikel hoop ik geïllustreerd te hebben dat we de potentie pas net gezien hebben. In het zoeken naar nieuwe vormen van storytelling en hoe deze tot business gemaakt
kunnen worden zijn nieuwe verbindingen noodzakelijk. Samenwerkingen tussen hackers,
programmeurs, storytellers en makers om prototypes te ontwikkelen. Maar ook het besef dat
de voorheen zo geordende vrijetijdswereld steeds meer met elkaar verweven is. De scheidslijnen tussen toerisme, recreatie, sport, media, entertainment, kunst, cultuur worden dunner.
Content cross en transmediaal aanbieden vereist kennis en kunde. Een goed inzicht in de
platformen waarop je doelgroepen actief zijn en wie je strategische samenwerkingspartners
kunnen zijn is van belang. Immers, onze samenleving is te zeer een netwerksamenleving om
die toekomst als bedrijf in je eentje te kunnen gaan verkennen.
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8.3

Airbnb als uitdaging voor DMO’s; inspelen op de
netwerksociety

De opkomst van online peer-to-peer accommodatieplatforms zal de rol van Destinatie marketing organisaties (DMO’s) verder veranderen. Voor de groep toeristen die gebruikmaakt van
accommodatie van locals is de huiseigenaar veelal het eerste aanspreekpunt op de bestemmingslocatie. Een onderdeel van de strategie van het grootste peer-to-peer platform Airbnb
is het stimuleren van huiseigenaren om hun gasten interessante en verrassende tips te geven
over mogelijke activiteiten. Deze groep toeristen heeft daardoor de DMO’s minder of zelfs wel
helemaal niet nodig. Hoe blijft een DMO relevant in deze veranderende wereld?
Auteur: Marian van der Ent, NHTV
De informatie voor het artikel is verkregen door middel van gesprekken met marketingmanagers van Amsterdam Marketing, Utrecht Marketing en Rotterdam Partners en het bijwonen
van een Airbnb meeting voor Airbnb Hosts (5 juli 2017).

Informatie en serviceverlening door Airbnb-hosts
Sinds de oprichting van Airbnb in 2008 is het bedrijf, dat mensen in staat stelt hun eigen
woning te verhuren aan toeristen, explosief gegroeid. Vanuit Airbnb worden de verhuurders
gestimuleerd om extra service te verlenen als onderdeel van hun gastheerschap. Praktische
en inspirerende informatie over de bestemming is daarbij een belangrijk onderdeel en kan al
vooraf via het platform gegeven worden. Ook spoort Airbnb haar hosts aan om de toeristen
mee op stap te nemen naar favoriete bezienswaardigheden of om activiteiten te organiseren,
de Airbnb experiences. Niet alle hosts zijn bereid en/of in staat om een dergelijke gastheer/
vrouw te zijn, maar Airbnb helpt hen op verschillende manieren om dit te kunnen realiseren.
Zo is de website gebruiksvriendelijk voor de hosts en kunnen ze lokale plekken aanbevelen in
de vorm van reisgidsen. Daarnaast stimuleert Airbnb de behulpzaamheid in de community en
is er een toegankelijk helpcentrum.
Er zijn volgens het onderzoek van Guttenberg (2016) verschillende redenen om voor Airbnb
te kiezen, waarbij de praktische overwegingen (de prijs en een geschikte locatie) belangrijker
blijken te zijn dan de experiental aspects (een authentieke lokale ervaring). Uiteindelijk worden
in het onderzoek vijf categorieën Airbnb-toeristen gedefinieerd:
Money savers: Zij boeken bij Airbnb, omdat het veelal goedkoper is dan een hotel. Ze zijn
vaak onder de 30 jaar en hebben geen kinderen.

Home seekers: Deze groep hecht waarde aan de huishoudelijke voorzieningen en de grote

(gezamenlijke) ruimten. Ze zijn op zoek naar een huiselijk gevoel en een lokale ervaring. Ze zijn
wat ouder en hoger opgeleid dan de andere Airbnb-gebruikers.
Collaborative consumers: Het concept Airbnb vinden ze inspirerend en ze willen zelf ook

een bijdrage leveren aan de deeleconomie. Ze zijn op zoek naar een authentieke ervaring en
contact met de locals. Ook willen ze graag interactie met de host.

Capita selecta
Gebruikerslicentie: NHL Stenden Hogeschool

117

Pragmatic novelty seekers: Deze Airbnb-gebruikers zijn vooral geïnteresseerd in de nieuwigheid van Airbnb. Zij huren vaak een compleet huis in plaats van het te moeten delen met
de host.
Interactive novelty seekers: Ook deze Airbnb-gebruikers worden aangetrokken door de
nieuwigheid van Airbnb, maar onderscheiden zich van de pragmatic novelty seekers, doordat
ze het ook leuk vinden om contact te hebben met de host.
Van de bovengenoemde groepen zullen vooral de Collaborative consumers en de Interactive
novelty seekers het meest geïnteresseerd zijn in inspirerende tips en bijzondere lokale informatie van de host.
Het is voor toeristen lastig om van tevoren in te schatten of de betreffende local betrouwbaar
is, maar onderling vertrouwen wordt in de Airbnb-community opgebouwd door een duidelijk
profiel en het geven van reviews. Airbnb-toeristen vertrouwen deze informatie meer dan de
informatie van medewerkers van hotels, omdat er geen commercieel gewin achter lijkt te zitten. Ze wijzigen eventueel hun plannen als de informatie van de host interessant gevonden
wordt (Heide & Peters, 2015)
DMO’s werken al nauw samen met de verschillende stakeholders in hun gebied. De hosts
van Airbnb en andere platforms (Windu, 9Flats etc.) zouden daar ook onderdeel van moeten
zijn. Het is een aanzienlijke groep (circa 800 in Rotterdam tot zo’n 15.000 in Amsterdam), die
bestaat uit alleenstaanden die op deze manier een bijverdienste hebben door een kamer in
hun huis te verhuren tot commerciële bedrijven die het als investeringsproject zien. Er moet
meer inzicht komen in de beweegredenen en werkwijze van de hosts. Voor de DMO’s zijn
de goedwillende hosts interessant als vooruitgeschoven pionnen en ambassadeurs van hun
stad of regio.

Airbnb en nieuwe regelgeving
Airbnb is een commerciële organisatie met een interessant concept, maar is ook controversieel geworden omdat er naast een nieuwe vorm van toerisme steeds meer klachten komen
over overlast en misbruik. In de grote steden bestaat het risico dat huizen aan de woningmarkt worden onttrokken om te verhuren aan toeristen. Amsterdam heeft als een van de
eerste steden ter wereld een overeenkomst gesloten met Airbnb, vanuit de gedachte dat je
beter met hen om de tafel kan zitten en te overleggen dan het te verbieden. Momenteel heeft
Airbnb 80 procent van de markt van peer-to-peer verhuur van accommodaties in handen. Niet
verwonderlijk dat met dit bedrijf de eerste stappen worden gezet om de negatieve gevolgen
van de deeleconomie te beperken en het te betrekken bij een positieve ontwikkeling van stad
en regio.
Het kost de (lokale) overheid tijd om zich aan te passen aan deze nieuwe ontwikkeling met
regelgeving en bijbehorende handhavingswerkzaamheden, zoals investeren in online rechercheurs. De gemeente Amsterdam wil met haar beleid innovatie stimuleren, maar ook oneerlijke concurrentie voorkomen en omwonenden beschermen tegen overlast. Er zijn een aantal
regels afgesproken zoals maximaal 60 dagen verhuur per jaar, een akkoord van de VVE,
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betalen van toeristenbelasting en maximaal 4 mensen per appartement. Op langere termijn
zullen dergelijke afspraken ook voor de andere aanbieders (Wimdu, 9Flats etc.) moeten gaan
gelden.
Nieuwe ideeën zoals verplichte registratie worden uitgewerkt, maar dat gaat moeizaam omdat
Airbnb als commercieel bedrijf geen baat heeft bij ‘ouderwetse’ wet- en regelgeving. Het gaat
ten koste van het verdienmodel en het is onmogelijk om met elke stad andere afspraken te
maken. Het is pionieren voor de verschillende partijen, maar duidelijke regelgeving en bijbehorende handhaving zijn ook voor de goedwillende hosts van essentieel belang. Er ontstaat
anders onzekerheid over de regels en angst voor mogelijke boetes. Ontwikkelingen op dergelijke schaal vragen om wetgeving vanuit Den Haag en/of zelfs op Europees niveau (Remie
en Rengers, 2017).

Relevantie DMO’s
Airbnb gaat zelf steeds meer info over de bestemmingen geven, wat overlappend is met de
taak/rol van een DMO. Voor citymarketingorganisaties is het van essentieel belang om na te
denken welke rol een DMO tegenwoordig kan spelen. Volgens Nico Mulder van Amsterdam
Marketing is de toegevoegde waarde van deze organisatie dat zij werkt aan de reputatie van
de stad voor zowel bezoekers als de andere b’s in de stad; burgers, bedrijven en bollebozen.
Het is een integrale benadering waarbij met deze verschillende partijen rekening wordt gehouden. Er wordt daarbij gekeken naar andere aspecten dan alleen de economische impact van
citymarketing op een stad. Dat betekent dat Amsterdam niet meer bezig is om zoveel mogelijk
bezoekers naar de stad te halen, maar naar meer kwaliteit streeft en stuurt op spreiding over
de stad en de regio. City (destinatie) marketing is aan het veranderen in management van een
stad (en/of regio).
Amsterdam Marketing heeft elf buurten rond het centrum geselecteerd op basis van kwaliteit
en diversiteit van het aanbod. Er is interessante content te vinden over deze buurten op hun
website iamsterdam.nl/buurten en verschillende social media-kanalen. Ook Airbnb is enthousiast over dergelijke lokale informatie, maar is voorzichtig met het vrijgeven van adressen
van verhuurders, waardoor Amsterdam Marketing de content niet direct aan de hosts kan
leveren. Een eigen nieuwsbrief zit er (nog) niet in. Wel is er in de afgelopen twee jaar driemaal
gepresenteerd op een event dat georganiseerd is door Airbnb voor haar hosts. Amsterdam
Marketing heeft daar verteld hoe zij Amsterdam als culturele en creatieve stad in de markt zet,
welke events er ‘upcoming’ zijn en welke marketingthema’s er worden gehanteerd (buurten,
regio en spreiding).
Tijdens de Airbnb-meeting in Rotterdam, waarbij Airbnb-hosts te gast waren bij Rotterdam
Partners, bleek ook de behoefte bij de hosts om op de hoogte te worden gehouden van
nieuwe ontwikkelingen, variërend van de verbouwing van de Coolsingel tot en met het oBike
fietsenplan. Ook praktische zaken zoals de mogelijkheid om meerdere dagen gebruik te kunnen maken van het openbaar vervoer door middel van de Rotterdam Welcome Card en gratis
verkrijgbare kaarten werden positief ontvangen. Er zal verder onderzocht worden op welke
manier Rotterdam Partners de hosts op een goede manier kan faciliteren.
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Conclusie
In navolging van de DMO’s in de grote steden zullen steeds meer DMO’s zich gaan ontwikkelen van marketingorganisaties voor toeristen naar organisaties die ook het belang van
bewoners en bedrijven moeten dienen. In het kader van dergelijk citymanagement is samenwerking met de verschillende nieuwe stakeholders van de opkomende netwerksociety voor
DMO’s onvermijdelijk. Duidelijke regelgeving vanuit Den Haag in de vorm van een wet voor
toeristisch verhuur van woningen is wenselijk, zodat de DMO’s zich kunnen richten op de
kleinschalige verhuurders die werkelijk een lokale beleving kunnen bewerkstellingen passend
bij het reputatiemanagement van de stad en/of regio. Voor Rotterdam betekent de opkomst
van Airbnb-hosts een kwaliteitsimpuls voor bepaalde buurten. Samenwerken met Airbnb past
goed bij het beleid van Amsterdam en Utrecht Marketing om de bezoekers meer te spreiden
over de stad en regio.
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8.4

Virtual reality-toepassingen voor de vrijetijds- en
toerisme-industrie

Virtual reality-toepassingen spreken tot de verbeelding van de consument. Deze heeft vaak
nog geen idee hoe virtual reality er daadwerkelijk uitziet en hoe het voelt. Diegene die het
wel weten zijn verdeeld over hoe VR zijn intrede in de massamarkt zal maken. De vraag is
echter niet hoe VR zijn intrede zal hebben bij het brede publiek, maar wanneer en door welke
toepassing(en). Dit artikel belicht vooral waar innovatiepotentieel ligt en waar de vrijetijds- en
toerismebranche slim gebruik kan maken van de mogelijkheden van VR om met zinvolle toepassingen meerwaarde voor klanten te creëren.
Auteur: Joerg Wenzel, Stenden
Het is vrij eenvoudig: een VR-bril combineren met een koptelefoon en men heeft toegang
tot de meeste virtuele belevingen. Hoe beter de kwaliteit van de beelden, dus van de bril,
hoe groter wordt het gevoel van presentie (immersion) en de aanwezigheid in de virtuele
omgeving (telepresence). Die telepresence hoeft in die zin niet werkelijk virtueel te zijn, het
kunnen ook video-opnames zijn die rondom een punt worden genomen, de zogenoemde
360 graden videobeelden. Belangrijk is dat de kijker een groot gevoel van ‘er zijn’ ervaart. Dit
is ook de meest uitgesproken eerste reactie van mensen die voor het eerst een VR-ervaring
hebben. Dat op een andere plek ‘zijn’ straalt een grote fascinatie uit en biedt theoretisch tal
van toepassingsmogelijkheden voor de vrijetijds- en toerismebranche. Maar dit blijft theorie
zolang de VR-bril niet alomtegenwoordig is en in ieders huiskamer ligt. Nu grote spelers veel
tijd en geld investeren in de ontwikkeling van VR-brillen voor de consumentenmarkt lijken
praktijktoepassingen voor het brede publiek dichterbij. Maar of de consument VR-brillen gaat
aanschaffen en vervolgens ook gaat gebruiken is een andere vraag. Een belangrijke vraag is of
de consument die bril wel in het openbaar, semiopenbaar of thuis, alleen, wil dragen. Links- of
rechtsom, het vraagt enige gewenning om tegen mensen aan te kijken met een VR-bril, die
vervolgens raar hun hoofd bewegen en dingen zeggen waar je als buitenstaander niets van
snapt. Hier lijkt de beste remedie zelf zo’n bril op te zetten en samen te kijken wat er te beleven valt. Gek genoeg heeft het bedrijf Facebook de grootste en duurste overname in VR-land
gedaan door drie jaar geleden het bedrijf Oculus voor een duizelingwekkend bedrag van 12
miljard euro te kopen. Dat een bedrijf dat vooral op sociaal contact inzet een VR-bril bouwt,
is bijzonder. Naar verwachting zal het dan ook niet lang duren totdat Facebook de eerste VRchats gaat aanbieden. Gesprekken met vrienden voeren in een virtuele omgeving naar keuze,
iets waar de oprichter van Facebook zijn zinnen op heeft gezet.

VR Now - status quo van VR in video, films, sport, muziek, computerspelen
en attracties
Nadat de grote ontwikkelaars van headsets zoals Oculus, HTC, Sony allemaal consumentenversies aanbieden, gaat ook het aanbod voor toepassingen omhoog.
Naast dat Facebook, YouTube en andere content platforms 360 graden videostreaming aanbieden, zijn er ook talloze computerspelen die VR- headsets ondersteunen. Daarnaast zijn
ook de aanbieders van erotische inhoud druk bezig allerlei toepassingen te bedenken en zelfs
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ook al aan te bieden. VR-erotiek en seks verbonden met allerlei gadgets die virtuele seks
mogelijk maken, zijn nu al volop te verkrijgen.
Door de beschikbaarheid van VR-headsets worden de toepassingen breder en toegankelijker.
Binnen de leisuremarkt zijn attractieparken die hun rides en vaarattracties opwaarderen met
een totaal andere belevingsomgeving via VR-headsets. De techniek daarvoor is nu beschikbaar en technisch relatief makkelijk toe te passen en te onderhouden. Madame Tussaud New
York biedt sinds 2016 de door het bedrijf VOID VR geproduceerde hyperreality ervaring aan.
De bezoeker loopt met een rugtas en een headset door ruimtes waarin hij de taak van de
bekende Ghostbuster over moet nemen en geesten moet vangen. De recencies en reacties
van de bezoekers zijn zeer positief en de attractie trekt enorme hoeveelheden bezoekers. Ook
de Disney industry heeft augmented en virtual reality ontdekt. Allerlei toepassingen zijn in hun
belevingsproducten in hun parken en cruiseschepen. De themakeuze van bijvoorbeeld een
rollercoaster via VR is redelijk makkelijk te veranderen omdat het visuele element virtueel is en
daardoor zelf per bezoeker anders kan zijn. Hier wordt nog amper gebruik van gemaakt, maar
de mogelijkheden hiervoor zijn er.

Hollywood
Waar de grote attractieparken al toepassingen hebben bedacht, worstelt de filmindustrie in
Hollywood sinds jaren met de uitdagingen rond VR-films. De bekende productiemethodes van
films en het werk van storyboard schrijvers, regisseurs en editors veranderen ingrijpend op
het moment dat de regisseur niet meer kiest welke perspectief de kijker heeft, maar de kijker
zelf kan kiezen welke perspectief hij of zij inneemt. Wat nog redelijk makkelijk te bepalen is
voor de 360 graden video met vaste camerastandplaatsen verandert volledig als er meerdere
cameraposities zijn waaruit de kijker kan kiezen. Het bekijken van verschillende perspectieven
van een situatie, zoals bijvoorbeeld bij een voetbalspel, kan bij een film een compleet andere
verhaallijn creëren. Hier worden tegenwoordig de bekende paden verlaten en doen zich talloze mogelijkheden voor die nog verder verkend moeten worden. Hier lijken twee industrieën
dichter bij elkaar te komen, met name de computerspelindustie en de filmmakers van Hollywood. De bioscoop waarin wij niet meer in één richting naar een scherm kijken, maar bij elkaar
in groepjes met een headset op staan of zitten, bestaat nog niet maar het is makkelijk voor te
stellen dat dit soort initiatieven op korte termijn gerealiseerd worden. Hollywood-toeleveranciers zoals Jaunt VR en anderen zijn druk bezig de VR-filmproducties op Hollywood-niveau te
brengen. Gezien de enorme investeringen in technologie kan men hier veel van verwachten.
Google heeft een aantal experimentele 360 graden films gepubliceerd en met een bril aan is
dat een bijzonder belevenis en biedt voor de makers tal van mogelijkheden de bekende paden
te verlaten en nieuwe dingen te creëren.

Sport en e-sport
Waarin misschien de meerwaarde van 360 video het meest naar voren komt, zijn sportopnames bij allerlei sportevents. De bestaande mogelijkheid bij voetbalspelen het cameraperspectief te veranderen, zal in niet al te lange tijd worden aangevuld met body of headcams bij spelers en/of scheidsrechters waaruit de kijker dan kan kiezen. Bij het aanbieden van 360 graden
opnames bij sportevents rijst dan alleen de vraag of de consument hiervoor zou willen betalen.
De intensiteit van beleving stijgt sterk als men boven het hoofd van Max Verstappen het circuit

122

Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2017
Gebruikerslicentie: NHL Stenden Hogeschool

van een formule 1-race kan bekijken. Maar net als bij muziekfestivals zijn de distributierechten
van events beperkt tot één aanbieder en dat lijkt momenteel een beperkende factor te zijn.
Waarin meer vooruitgang wordt geboekt is de ontwikkeling van e-sport. Dus professionele
computerspeltoernooien die live bekeken kunnen worden. Hier versmelt het fysieke met het
virtuele. Toeschouwers kunnen met een VR-bril op het virtuele slagveld of racecircuit rondkijken. Verschillende computerspellen hebben kampioenschappen en de besten in de ranglijsten zijn betaalde spelers die hoge prijsgelden mee naar huis nemen.
Indirect gerelateerd aan VR zijn ‘first person view’ droneraces. De ‘World Drone Prix’ in Dubai
had een prijsgeld van 1 miljoen dollar voor de winnaar. De dronebestuurders hebben een
VR-bril op waarmee zij op basis van camerabeelden de drone besturen, zogenoemd first
person view (FPV). De toeschouwer ziet dus dezelfde beelden als de dronebestuurder. Deze
evenementen zijn ook interessant voor allerlei gebouwen in Nederland. Momenteel vinden
droneraces vooral plaats in verlaten meubelzaken of lege fabriekshallen. Dit zijn innovatieve
evenementen die, net zoals de ontwikkelingen rond e-sport in het algemeen, heel interessant
kunnen zijn voor de branche.

Muziek & festivals
Hoewel muziekfestivals bij uitstek geschikt zijn om via VR-media hun content aan te bieden,
laat de situatie rond distributierechten binnen de muziekindustrie weinig speelruimte voor online VR-toegang tot live optredens. Het heeft enige tijd geduurd voor er legale onlineoplossingen beschikbaar waren om muziek te kopen. Dat zal voor individuele online VR-toegang tot
festivals niet anders zijn. De bestaande verdienmodellen en industrielobby werken innovatie
niet in de hand. TV-opnames van blockbuster festivals zoals Glastonburry in Engeland, Pinkpop in Nederland of Rock am Ring in Duitsland zijn beperkt tot de keuze van de zender. Individuele onlinetoegang zou zeer attractief kunnen zijn en de hoeveelheid betalende bezoekers
op deze manier kunnen vermenigvuldigen. Hierin kunnen vooral kleine innovatieve festivals en
bands vooruitlopen door hun festivals en concerten zowel online als ook via 360 graden content voor VR toegankelijk te maken. Alleen al de aankondiging van een live 360 graden videostream op Facebook zal menig fan verleiden deze te gaan bekijken, met of zonder VR-headset.

Attracties en toerisme
Het aanbieden van VR-gerelateerde belevingen vormen attracties op zichzelf die momenteel
ingebed worden in grotere belevingsconcepten (Madame Tussauds, Walibi) maar in potentie
ook op zichzelf kunnen staan. De productie van de beleving zowel in hard- als software is nog
bewerkelijk en daardoor kostbaar. Dit zal de komende jaren wel zo blijven bij attractietoepassingen. Daarentegen is het gebruik van 360 graden videocontent ruimschoots aanwezig in de
marketingcommunicatie van bedrijven en bestemmingen. De productie van videocontent is
dus ook aanzienlijk makkelijker omdat er allerlei producten te koop zijn die deze content kunnen creëren. Zo kan een camping zich niet alleen middels droneluchtopnames presenteren,
maar ook met 360 graden videobeelden. Hier is de meerwaarde voor de kijker ook zonder
VR-headset zeker wel aanwezig.
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De verwachtingen zijn hoog
Nu de grote computerspelfabrikanten, de filmindustrie (zowel Hollywood, maar ook de pornoproducenten) drijvende krachten zijn in het creëren van content voor VR-interfaces, is de
doorbraak in de massamarkt dichtbij. Of uiteindelijk VR bij de grote massa dit jaar (2017) nog
aanslaat, is de vraag. Iedereen in de VR-branche is naarstig op zoek naar de killerapplicatie
voor VR; de Mario Kart of de Candy Crush dat iedereen wil spelen en daarvoor de interface
nodig heeft. Wat Pokemon voor augmented reality heeft betekend heeft VR nog wat ontsluiting nodig om bij de massa door te breken. Gekeken moet worden bij de consolespelletjes.
Een Mario Kart spel voor VR inclusief een niet te prijzig en goede headset zal de VR-hardware
snel naar de woonkamer brengen.

Massa is leuk, maar waarom niet in de niche investeren.
De voorbeelden zijn er al: grote attractieparken beginnen met VR-rides of zelfstandige VRattracties, Madame Tussaud NY heeft een VOID-demonstratie waarin klanten zich in de rol
van een van de Ghosbusters terugvinden en geesten mogen vangen. De versmelting tussen
het virtuele en de realiteit is hoog. Bezoekers beschrijven hun belevingen als het beste op VRgebied dat ze ooit hebben meegemaakt.

Free publicity via VR
Early adaptors op het gebied van VR-toepassing in de vrijetijds- en toerismebranche zijn
Hilton met een VR-bruiloftscadeau, Walibi met hun VR-horrorervaring en verschillende reisbestemmingen met VR-setups op allerlei beurzen. Zuid-Afrika op de World Travel Market, British
Columbia op internet en al drie jaar geleden de Sawadee experience op de vakantiebeurs met
een hele simulator eromheen waren spraakmakende stappen richting VR die vooral veel free
publicity hebben opgeleverd. Gezien het bereik van de berichtgeving over het VR-product zijn
veel van de genoemde voorbeelden succesvol te noemen in het licht van het creëren van gratis publiciteit. Vroeg erbij zijn heeft het nut dat er over wordt bericht in relevante media inclusief
de naam van de bestemming of attractiepark.

Spelend leren en proberen voor onder de duizend euro
Voor reisbureaus is veel 360 graden inhoud gratis beschikbaar op internet. Daarnaast zijn er
consumentenversies van speciale camera’s beschikbaar waarmee 360 graden video’s gemaakt kunnen worden die vervolgens op een VR-bril getoond kunnen worden. Het is vooral
voor adventure en outdoorsportorganisaties interessant een sterke VR-impressie te geven
aan potentiële klanten. Het gevoel er te zijn zal een invloed op de koopbeslissing hebben.
De kosten voor early adaptors hoeven niet bijzonder hoog te zijn. Wat betreft bewegende
beelden van voldoende kwaliteit kan men al voor 600 euro kleine producties maken. YouTube,
Facebook en allerlei andere platformen helpen met de distributie van 360 graden beelden.
Waar in het begin van internet de buurjongen de website in elkaar zette, zo kunnen vandaag
de eerste 360 graden beelden gemaakt worden. Of het helemaal goed en perfect moet zijn, is
nu nog de vraag. Misschien is het uitproberen en experimenteren op kleine schaal momenteel
veel belangrijker dan direct groot te investeren. Dat was met het opkomende internet niet
anders.
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Tot slot
Er is veel innovatiepotentieel rond VR. Het terrein van kwalitatief hoogwaardige immersieve
visuele belevenissen is nog verre van verkend. De theoretische en praktische verkenning is
gaande en de markt begint langzaam de innovaties rond VR in rendabele producten om te
zetten. Voor de vrijetijds- en toerismebranche is het de tijd om vooral goed op de hoogte te
blijven van de ontwikkelingen en op kleine schaal VR-toepassingen in bestaande producten
te implementeren en dit vooral te communiceren. Voorlopers die veel free publicity hebben
gegenereerd door slim te communiceren zijn Hilton via Internet, Walibi via Vlogs en allerlei
toeristische bestemmingen.

Contactgegevens auteur
Joerg Wenzel, Senior Lecturer Tourism Management & Research group member ETFI Stenden University, jorg.wenzel@stenden.com
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Voorwoord
Voor het zevende achtereenvolgende jaar groeide in 2016 het toerisme in Nederland: het aantal gasten steeg met 4,2 procent en het aantal overnachtingen met
2,6 procent ten opzichte van 2015. Daarmee volgt Nederland de doorlopende groei
van het internationale toerisme. Het aandeel van de toerismesector nam toe tot
3,9 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Ook de werkgelegenheid in
de sector groeide, tot 389 duizend vte. Net als in 2015 gingen in 2016 4 op de 5
Nederlanders ten minste één keer per jaar op vakantie en kwam het totale aantal
vakanties van Nederlanders uit op 35,5 miljoen. Frankrijk, Duitsland en Spanje bleven
de populairste bestemmingen voor lange buitenlandse vakanties.
De groei van het toerisme zorgt voor steeds meer druk op toeristische trekpleisters,
zoals Barcelona, Venetië, Dubrovnik en Amsterdam. Het beeld is vaak tweezijdig:
enerzijds brengen de toeristen bij plaatselijke ondernemers veel geld in het laatje, anderzijds kunnen zij overlast en prijsstijgingen voor de lokale bevolking veroorzaken.
NBTC Holland Marketing zet in op spreiding van toeristen in tijd en over ruimte. Maar
hoe kunnen internationale bezoekers aan Nederland gestimuleerd worden niet alleen
Amsterdam aan te doen? In deze editie van het Trendrapport toerisme, recreatie en
vrije tijd is onder andere aandacht voor de toeristische druk en dit spreidingsbeleid,
maar ook de staat en de ontwikkeling van het Nederlandse toerisme en de economische betekenis ervan worden beschreven. Ook komen internationale trends, het vrijetijdsgedrag van Nederlanders en het toerisme op Caribisch Nederland aan de orde.
Dit statistische deel van het Trendrapport wordt afgesloten met een tweetal artikelen in de Capita selecta. Dit zijn bijdragen van auteurs van het Centre of Expertise
Leisure, Tourism & Hospitality (CELTH). Dit statistische deel van het Trendrapport
wordt afgesloten met een drietal artikelen in de Capita selecta. Dit zijn bijdragen
van auteurs van het Centre of Expertise Leisure, Tourism & Hospitality (CELTH). Er
is aandacht voor het belang van toerisme in de detailhandel, Airbnb aan de kust en
reisfotografie in relatie tot duurzaam toerisme.
Dit is het derde jaar dat het ‘Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd’ wordt gemaakt in samenwerking met NRIT Media, NBTC Holland Marketing en het kenniscentrum CELTH. Onze dank gaat uit naar allen die hebben bijgedragen aan deze publicatie. Het brede spectrum aan onderwerpen levert een actueel en diepgaand inzicht in
de ontwikkelingen in het Nederlandse toerisme. Samen met de andere delen van het
Trendrapport 2017 vormt deze overzichtspublicatie een waardevolle informatiebron
voor de branche, beleidsmakers, het onderwijs en alle andere geïnteresseerden.
Directeur-Generaal,
Dr. T.B.P.M. Tjin-A-Tsoi
Den Haag/Heerlen, september 2017
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Dit hoofdstuk is verzorgd door het CBS.
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Inleiding
Dit hoofdstuk begint met een paragraaf die de opzet van de publicatie beschrijft.
Verder bevat deze paragraaf een beknopte leeswijzer. Het tweede deel van dit hoofdstuk behandelt het theoretische kader van toerisme. Daarbij komen definities van begrippen aan bod die in deze publicatie veelvuldig terugkomen. Enkele schematische
figuren illustreren daarbij de samenhang tussen deze begrippen.
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1.1

Opzet

In 2015 maakte de toerismepublicatie van het CBS voor het eerst deel uit van het
‘Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd’ dat NRIT Media jaarlijks uitgeeft. Deze
samenwerking is in 2016 en 2017 voortgezet. Dit tweede deel van het drieluik waaruit het Trendrapport bestaat, legt de nadruk op het beschikbare cijfermateriaal. Dit
cijfermateriaal is voor een belangrijk deel afkomstig van het CBS. Daarnaast komen
ook cijfers aan bod uit andere bronnen, zoals Eurostat, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), de Wereld Toerisme Organisatie
(UNWTO) en NBTC-NIPO Research. Het CBS heeft de eindredactie van dit tweede
deel van deze publicatie verzorgd en is voor dit deel verantwoordelijk.
Een beschrijving van de sectoren die aan het toerisme zijn gerelateerd, staat in deel
drie van deze publicatie. Naast de CBS-cijfers die in deze publicatie aan bod komen,
stelt het CBS een grote hoeveelheid aanvullend cijfermateriaal gratis ter beschikking
op zijn online database StatLine. Deze databank is te raadplegen via http://statline.
cbs.nl.
Opzet van deel 2
Dit tweede deel van de publicatie benadert het toerisme in grote lijnen vanuit twee
standpunten: de vraagzijde en de aanbodzijde. Vanaf hoofdstuk 3 zijn deze beide
thema’s duidelijk te onderscheiden. De eerste twee hoofdstukken zijn algemeen van
karakter. Dit eerste hoofdstuk geeft een omschrijving van het theoretische kader van
toerisme. In hoofdstuk 2 volgt een overzicht van de internationale ontwikkelingen
die van invloed zijn op het toerisme wereldwijd en op het toerisme in Europa in het
bijzonder. Deze ontwikkelingen zijn ook relevant voor het toerisme in Nederland.
In de hoofdstukken 3 tot en met 6 staat de vraag in het toerisme centraal. Hierbij
geldt dan ook overwegend het perspectief van de toerist en zijn gedrag. Hoofdstuk
3 beschrijft hoe Nederlanders hun vrije tijd doorbrengen. Daarna gaat hoofdstuk 4
uitgebreid in op het binnenlandse en het uitgaande toerisme, dat wil zeggen Nederlanders die in Nederland respectievelijk het buitenland op vakantie gaan. Het gaat

Inleiding
Gebruikerslicentie: NHL Stenden Hogeschool

131

daarbij niet alleen om het aantal toeristen en vakanties in hotels, vakantiehuisjes,
groepsaccommodaties of op campings, maar ook om bijvoorbeeld Nederlanders
die in een tweede woning verblijven. Het hoofdstuk maakt daarbij onder meer onderscheid naar de duur van de vakantie, de gebruikte transportmiddelen, de vakantiebestemming en de uitgaven. Hoofdstuk 5 gaat vervolgens in op het vakantiegedrag van
buitenlandse toeristen in Nederland: het inkomende toerisme. Hoofdstuk 6 schenkt
aandacht aan een specifiek segment van het toerisme, namelijk het zakelijke toerisme. Het gaat daarbij zowel om Nederlanders als buitenlanders die in Nederland
met zakelijke doeleinden op reis zijn.
Hoofdstuk 7 gaat over het toerisme in Caribisch Nederland: de eilanden Bonaire,
Sint-Eustatius en Saba. Het hoofdstuk laat zien hoeveel toeristen per boot en per
vliegtuig naar de eilanden komen, en gaat in op de overnachtingen in logiesaccommodaties.
De hoofdstukken 8 en 9 stellen de aanbodzijde van het toerisme centraal. Hoofdstuk
8 is het overgangshoofdstuk van vraag naar aanbod. Het hoofdstuk beschrijft hoeveel hotels, vakantieparken, campings en groepsaccommodaties (logiesaccommodaties) in Nederland actief zijn, hoeveel slaapplaatsen zij aanbieden en hoeveel gasten zij ontvangen. De ontwikkeling in de bezettingsgraad van deze bedrijven vormt
een belangrijke indicator voor de prestaties van Nederlandse logiesaccommodaties.
Dit hoofdstuk biedt cijfermateriaal over verschillende typen accommodaties, zoals
hotels en kampeerterreinen, en over provincies en belangrijke toeristische steden en
gebieden in Nederland. Ook maakt dit hoofdstuk een expliciete vergelijking tussen
het binnenlands en inkomend toerisme mogelijk. Hoofdstuk 9 beschrijft de macroeconomische betekenis van toerisme voor Nederland. Dit gebeurt onder meer met
gegevens uit de nationale rekeningen, die een schatting mogelijk maken van de
bijdrage van het toerisme aan het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp), de
toeristische bestedingen en de werkgelegenheid. Daarnaast komt de reisverkeersbalans aan bod: een belangrijke indicator die de internationale toeristische ontvangsten en uitgaven van landen op macroniveau weergeeft.
In hoofdstuk 10 staan duurzaamheidsaspecten in relatie tot toerisme centraal. Dit
hoofdstuk beschrijft ontwikkelingen in de omvang van de ‘carbon footprint’ van de
Nederlandse vakantieganger en de eco-efficiëntie van vakantielanden. Ook is er in dit
hoofdstuk aandacht voor de toeristische druk op de omgeving.
Hoofdstuk 11 bevat de capita selecta: drie artikelen die dieper ingaan op enkele
specifieke aspecten van toerisme. Deze artikelen zijn verzorgd door auteurs van
het Centre of Expertise Leisure, Tourism & Hospitality (CELTH). Jeroen Klijs, Joppe
Curvers, Ondrej Mitas en Diana Korteweg Maris hebben onderzoek gedaan naar het
belang van toerisme voor de detailhandel in Nederlandse gemeentes. Het artikel van
Miranda Cornelisse belicht duurzaam toerisme vanuit het oogpunt van de reisfotografie. Jorrit Bijl, Carmen Willemsen, Jeroen Oskam en Leonore Verhaak analyseren
in hun artikel de Airbnb-verhuur aan de kust.
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1.2

Het kader

Deze paragraaf schetst het theoretische kader van toerisme. Definities en kernbegrippen komen aan bod. Enkele figuren geven grafisch weer hoe deze begrippen met
elkaar samenhangen.
Wat is toerisme?
Toerisme wordt door de World Tourism Organization van de Verenigde Naties (UNWTO) gedefinieerd als: ‘de activiteiten van personen die reizen naar en verblijven op
plaatsen buiten hun normale omgeving, voor niet langer dan een (aaneengesloten)
jaar, om redenen van vrijetijdsbesteding, zaken, en andere doeleinden die niet zijn
Figuur 1.1

De relatie tussen vrije tijd, werk, recreatie en toerisme
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verbonden met het uitoefenen van activiteiten die worden beloond vanuit de plaats
die wordt bezocht’.1 In deze internationaal geaccepteerde definitie staat de vraagzijde centraal, namelijk de toerist als consument. Het begrip ‘normale omgeving’
maakt de definitie subjectief. De normale omgeving van een persoon bestaat immers
uit de directe nabijheid van zijn of haar woning, plaats van werk of studie, en andere
locaties die hij of zij regelmatig bezoekt.

1

UNWTO, 2010, International Recommendations for Tourism Statistics 2008, United Nations, no. 83/Rev.1, New
York.
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Wat tot de ‘normale omgeving’ behoort, is dus afhankelijk van de toerist zelf en verschilt per persoon. De definitie gebruikt geen objectief meetbare kenmerken, zoals
afstand, frequentie of duur, om de normale omgeving af te bakenen.
Vakantie / trip: motief en duur
Bij toerisme gaat het niet alleen om mensen die in hun vrije tijd voor hun plezier
reizen. Het gaat ook om mensen die reizen om andere redenen, zoals voor hun
gezondheid, voor sport, voor studie, of voor bezoek aan familie en kennissen. Ook
zakenreizigers tellen mee als toeristen, op voorwaarde dat zij niet betaald worden
vanuit de plaats van bestemming.2 Mensen die forenzen, vracht vervoeren of als
verkoper reizen, tellen niet mee als toerist. Zij bevinden zich immers in hun ‘normale
(werk)omgeving’.
Doordat er sprake is van verschillende motieven om te reizen, bestaan er ook
verschillende vormen van toerisme, zoals strandtoerisme, cultuurtoerisme, wintersportvakantie, zakelijk toerisme, natuurtoerisme en familiebezoek. Deze verschillende subdomeinen van toerisme hebben allen hun eigen kenmerken en verschillen
in hun profiel van de toerist. Naast de toerist, is een ander belangrijk element van
toerisme de vakantie of trip.3 Daarbij gaat het niet alleen om vakanties waarbij er
wordt overnacht in een accommodatie (verblijfstoerisme), maar ook om dagtochten
of excursies waarbij de toerist niet langer dan een etmaal op pad is (dagtoerisme).
Verblijfstoerisme wordt meestal ingedeeld in korte vakanties en lange vakanties. Een
korte vakantie duurt één, twee of drie overnachtingen en een lange vakantie duurt
ten minste vier overnachtingen, tot maximaal een jaar. In figuur 1.1 wordt de samenhang tussen de begrippen getoond.
Toerisme als een cyclisch proces
Toerisme behelst niet alleen de reis en het verblijf van de toerist. Het omvat ook de
handelingen die voorafgaan aan de reis: informatie verzamelen, besluiten nemen
en voorbereidingen treffen, zoals de benodigde goederen aanschaffen. Ook nadat
de reis is afgelopen, blijft deze van invloed op het toekomstige reisgedrag van de
toerist. Een toerist neemt immers positieve en negatieve reiservaringen mee terug,
die weer hun invloed hebben op besluiten die de toerist neemt over een nieuwe reis.
Al deze elementen hangen met elkaar samen en vormen een cyclisch proces. Het
‘systeem van toerisme’ van Leiper4 beschrijft deze samenhang (figuur 1.2).
Het systeem van Leiper geeft de drie belangrijkste onderdelen van toerisme als cyclisch systeem weer: de activiteiten van de toerist (de vraag), het reizen naar en van
de bestemming (de doorreisgebieden), en het toerisme als industrie (het aanbod).
In het vervolg van deze paragraaf komen deze drie onderdelen en hun kenmerken
achtereenvolgens aan bod.
2
3
4
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Hoofdstuk 6 over zakelijk toerisme omschrijft precies welke zakenreizigers wel en niet als toerist meetellen.
Ook de zakenreis of bedevaart.
Leiper, N., 1990, Tourism systems: An interdisciplinary perspective, Palmerston North, New Zealand: Massey
University Printery.
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Figuur 1.2
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Bron: Leiper, N., 1990, Tourism systems: An interdisciplinary perspective, Palmerston North, New Zealand:
Massey University Printery.

Leipers systeem geeft ook de invloed van de externe omgeving op het toerisme
weer. Tot deze omgeving behoren bijvoorbeeld de demografische, technologische
en politieke ontwikkelingen. Ook de economische situatie is van invloed op het toerisme, waaronder ontwikkelingen in het besteedbare inkomen en de prijsniveaus.
Het systeem van toerisme van Leiper is dus geen geïsoleerd en losstaand systeem.
Externe gebeurtenissen zoals een terroristische aanslag, een orkaan of een sterke
koersdaling van een munt kunnen immers grote invloed hebben op het toerisme.
Kenmerken van de toerist en de vakantie
Toerisme is bovenal een menselijke ervaring. Op vakantie gaan is een vast deel van
ons hedendaagse consumptiepatroon geworden. Daarmee is de toerist de centrale
actor in het systeem van Leiper. Bij de toerist ontstaat immers de vraag naar toerisme. De toerist ervaart de motivatie, neemt besluiten en heeft de tijd en middelen ter
beschikking. Bij zijn besluitvorming wordt hij beïnvloed door onder meer de sociale
omgeving, marketing en heersende vakantietrends. In toenemende mate vindt deze
beïnvloeding plaats via kanalen zoals internet en sociale media. Figuur 1.35 laat dit
besluitvormingsproces zien.

5

Holloway, J.C., 2009, The business of tourism, Prentice Hall, New York.
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Figuur 1.3
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Bron: Holloway, J.C., 2009, The business of tourism, Prentice Hall, New York.

Toeristen vormen een heterogene groep, met verschillende persoonlijkheden, ervaringen, levensstijlen, en verschillende sociale en economische kenmerken. Om
de toeristische vraag statistisch in kaart te brengen, is het allereerst dan ook van
belang om inzicht te krijgen in de achtergrondkenmerken van toeristen, zoals leeftijd,
inkomen, gezinssamenstelling, geslacht en arbeidsmarktpositie.6 Vervolgens kunnen
verschillende waar te nemen kenmerken worden gehangen aan de vakantie of dagtocht van een toerist, zoals:
•
•
•

•
6
7
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het doel: de motivatie van de toerist;
de duur van de dagtocht of de vakantie;
de woonplaats van de toerist7 en de bestemming van de dagtocht of vakantie, waarbij minimaal het onderscheid wordt gemaakt tussen binnenland en
buitenland;
de tijdsperiode waarin de dagtocht of vakantie heeft plaatsgevonden;
Inclusief studeren, pensioen of werkloosheid.
Het gaat bij toerisme niet zozeer om de nationaliteit, maar om de woonplaats van de toerist. De term ‘Nederlanders’ betekent in deze publicatie inwoners van Nederland (ingezetenen). De term ‘buitenlanders’ of ‘buitenlandse
toeristen’ staat voor niet-ingezetenen van Nederland. Ter verduidelijking: iemand met de Duitse nationaliteit die in
Nederland woont, is een inwoner van Nederland en wordt daarmee in deze publicatie als ‘Nederlander’ beschouwd.
Anderzijds is iemand met de Nederlandse nationaliteit die in België woont in dit verband een ‘buitenlander’. Deze
persoon wordt als Belgisch toerist beschouwd.
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•
•
•
•
•

de verschillende bestedingen die de toerist heeft gedaan;
het type accommodatie waarin de toerist eventueel heeft overnacht;
het transportmiddel dat de toerist heeft gebruikt;
de activiteiten die de toerist heeft ontplooid; en
de wijze van boeken.

Vanuit economisch perspectief zijn vooral de bestedingen van toeristen belangrijk.
Daarbij gaat het niet alleen om bestedingen tijdens de reis en het verblijf, maar ook
om gerelateerde bestedingen die toeristen voor en na de reis doen.
Op nationaal niveau worden, ten slotte, ook indicatoren gepresenteerd over de vakantieparticipatie van de bewoners: welk deel van de Nederlanders neemt deel aan
welk type vakantie en welk deel niet en waarom niet.
Toeristen vertegenwoordigen de vraagzijde van het toerisme. De vraagzijde komt
vooral aan bod in de hoofdstukken 3 tot en met 6 van deze publicatie, en deels in
hoofdstuk 9 dat de macro-economische betekenis van toerisme beschrijft.
Regio’s van herkomst, doorreis en bestemming
Leiper onderscheidt drie geografische regio’s in zijn model, waartussen toeristen
reizen:
•

•

•

8

Toerisme-genererende regio(‘s): Dit is de plaats of de regio waar de (potentiële) toeristen wonen en waar hun reis begint en meestal ook eindigt. Hier zoeken toeristen hun informatie en boeken ze hun reis. Op deze locatie ontstaan
de behoefte en motivatie om te reizen, ook wel bekend als de ‘push-factor’;
Doorreisregio(‘s): Dit is de plaats of de regio waar het reizen van de toerist
plaatsvindt om van zijn woonplaats op zijn eindbestemming te komen. Ook de
plaatsen die de toerist onderweg bezoekt, horen bij de doorreisregio;
Toerisme-ontvangende regio(‘s): Dit is de plaats of regio waar de toerist zijn
eindbestemming heeft en waar hij of zij verblijft.8 De eindbestemming vormt de
zogenaamde ‘pull-factor’, en creëert mede de vraag naar toerisme. Bepalende
factoren zijn onder meer de aanwezigheid van natuur, cultuur en attracties of
het klimaat. Ook zakelijke overwegingen en de woonplaats van familie of kennissen kunnen bepalend zijn voor de bestemming die een toerist kiest. Vooral
op de doorreisregio’s en de eindbestemming kan de impact van het toerisme
groot zijn. Hier vinden de effecten, zowel positief als negatief, plaats op de
bevolking, de economie, de gebouwde en de natuurlijke omgeving (het milieu).

De toerisme-ontvangende regio kan ook de eindbestemming zijn van een dagtocht, dus zonder dat er een overnachting plaatsvindt.
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Stromen van toerisme
In het toerisme zijn verschillende stromen te onderscheiden, die te maken hebben
met de onderscheiden regio’s. Figuur 1.4 geeft deze stromen grafisch weer. Het
gaat om de volgende toeristische stromen:
•

•

•

Inkomend toerisme: Dit behelst alle dagtochten en vakanties van buitenlandse
toeristen in een land. Het gaat hierbij om bezoeken van personen die niet
wonen in het land van bestemming, en dus geen ingezetenen zijn van het
bezochte land. Het perspectief van het ontvangende land is hierbij leidend.
Een voorbeeld is de vakantie van een Duitse ingezetene in Nederland, vanuit
Nederlands perspectief.
Binnenlands toerisme: Dit betreft alle dagtochten en vakanties die toeristen in
hun eigen land doorbrengen. Een voorbeeld is een gezin dat woont in Limburg
en op vakantie gaat in Noord-Holland.
Uitgaand toerisme: Dit omvat alle dagtochten en vakanties van toeristen naar
een ander land dan het land waarin zij wonen. Voor het land dat de toerist
bezoekt, behoort hij of zij tot het inkomende toerisme. Een voorbeeld van
uitgaand toerisme is de vakantie van een Nederlandse ingezetene in Duitsland,
die vanuit het Nederlandse perspectief dus behoort tot het uitgaande toerisme
en vanuit het Duitse perspectief tot het inkomende toerisme.

Door bovengenoemde stromen te combineren, is het mogelijk nog twee andere stromen te onderscheiden:
•

Figuur 1.4

Intern toerisme: Dit betreft alle dagtochten en vakanties van buitenlandse en
binnenlandse toeristen die in een bepaald land plaatsvinden. Het interne toerisme is dus een samenvoeging van het inkomende toerisme en het binnenlandse toerisme.
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•

Nationaal toerisme: Dit behelst alle binnenlandse en buitenlandse dagtochten
en vakanties van de inwoners van een bepaald land. Het nationale toerisme
is dus een samenvoeging van het binnenlandse en het uitgaande toerisme.

De verschillende stromen van toerisme komen terug in de diverse hoofdstukken van
deze publicatie. De hoofdstukken 3 en 4 gaan bijvoorbeeld over het binnenlandse
en het uitgaande toerisme van Nederlanders. Hoofdstuk 5 beschrijft het inkomende
toerisme vanuit Nederlands perspectief. De doorreisregio’s hebben te maken met
doorgaand toeristisch verkeer. Deze stroom van toerisme komt alleen in hoofdstuk
4 in beperkte mate terug als het gaat om het uitgaand toerisme van Nederlanders.
De toerisme-industrie
Naast de toerist als actor en het reizen van toeristen tussen geografische regio’s,
vormt de toerisme-industrie het derde element van Leipers model. De toerisme-industrie vertegenwoordigt de aanbodzijde en omvat de bedrijven en instellingen die
aan toeristen goederen en vooral diensten leveren om in hun behoeften te voorzien.
Het gaat daarbij om zowel private als publieke bedrijven of instellingen. Centraal
staan de (economische) interacties tussen toeristen enerzijds en de toerisme-gerelateerde bedrijven of instellingen anderzijds, waarbij de activiteiten en bestedingen van
toeristen altijd het uitgangspunt vormen.
Het aanbod van toeristische diensten heeft een aantal specifieke kenmerken. Zo zijn
toeristische diensten niet van te voren tastbaar. Het gaat om ervaringen, zoals het
reizen met een vliegtuig, het verblijf in een hotel, plezier en ontspanning en het zien
van een beroemde stad. Toeristische diensten worden op hetzelfde moment geconsumeerd als ze worden geproduceerd. Toeristische diensten kunnen niet worden
‘opgeslagen’ om later nog een keer te worden aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan

Kernsectoren van de toerisme-industrie

Tabel 1.1

Verschaffen van accommodatie
Eet- en drinkgelegenheid
Personenvervoer per spoor
Personenvervoer over de weg
Personenvervoer over het water
Personenvervoer door de lucht
Verhuur van transportmiddelen
Reisbureaus, reisorganisaties, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten
Kunst en cultuur, waaronder musea en podiumkunsten
Sport en recreatie, waaronder recreatie-instellingen en toeristische attracties
Detailhandel (o.a. toerisme-gerelateerde goederen)
Andere toerisme-gerelateerde activiteiten die specifiek zijn voor een land
Bron: UNWTO, 2010, International Recommendations for Tourism Statistics 2008, United Nations, no. 83/Rev.1,
New York.
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een niet-verkochte vliegtuigstoel, een lege tafel in een restaurant of een onbezette
hotelkamer. De verschillende toeristische diensten zijn complementair aan elkaar. Ze
vervullen verschillende behoeften van de toerist tijdens zijn vakantie, zoals vervoer,
logies en eten en drinken. Het gaat bij toerisme dan ook niet om het aanbod van
één product, maar er is sprake van een samengesteld product, waarbij verschillende
bedrijfstakken zijn betrokken. Tabel 1.1 geeft aan welke bedrijfstakken volgens de
UNWTO-definitie tot de kern van de toerisme-industrie behoren.
Er is een aanwijsbaar verband tussen bepaalde bedrijfstakken in de toerisme-industrie en de geografische regio’s die het model van Leiper onderscheidt. Zo zijn
bijvoorbeeld reisbureaus vooral gesitueerd in de toerisme-genererende regio’s. Toeristische attracties en logiesaccommodaties bevinden zich voornamelijk in toerismeontvangende regio’s. Bedrijfstakken die personenvervoer verzorgen, bewegen zich
ten slotte voor een belangrijk deel in de doorreisregio’s.
De afhankelijkheid van toerisme verschilt per bedrijfstak. Enerzijds zijn er branches
die volledig afhankelijk zijn van toeristen, zoals logiesaccommodaties, reisbureaus
en toeristische attracties. Anderzijds zijn er bedrijfstakken die wel producten en diensten leveren aan toeristen, maar hier niet volledig afhankelijk van zijn. Zij bedienen
naast toeristen ook de lokale bevolking. Voorbeelden hiervan zijn de detailhandel
en het personenvervoer. Van dergelijke bedrijfstakken heeft slechts een deel van
de economische activiteiten, en dus toegevoegde waarde, betrekking op toerisme.
Bij het bepalen van de economische betekenis van toerisme binnen de Nederlandse
economie, is het van belang om te weten in welke mate bedrijfstakken afhankelijk
zijn van de bestedingen van toeristen. Anders is er sprake van overschatting. Het
economische belang van het toerisme wordt op macroniveau bepaald in de zogenaamde toerismerekeningen. Deze toerismerekeningen komen uitgebreid aan bod in
hoofdstuk 9 van deze publicatie.
Factoren bij vraag en aanbod
Figuur 1.59 toont de belangrijkste factoren die een rol spelen bij het aanbod van en
de vraag naar toeristische goederen en diensten. In deze figuur is een centrale rol
toebedeeld aan de markt die vraag en aanbod op elkaar afstemt via de prijs.
Duurzaamheid
De snelle ontwikkeling van toerisme in de tweede helft van de vorige eeuw resulteerde in het zogenaamde massatoerisme. Daardoor heeft toerisme niet alleen positieve, maar vaak ook negatieve gevolgen voor het milieu en de bevolking van de
doorreis- en toerisme-ontvangende regio’s. Vanaf de jaren negentig is er steeds meer
aandacht gekomen voor deze negatieve effecten en wordt een duurzame ontwikkeling van het toerisme steeds belangrijker gevonden. Duurzaam toerisme betekent
toerisme met weinig negatieve gevolgen voor de lokale bevolking, de natuur en het
9
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Figuur 1.5

Factoren van vraag en aanbod van toeristische goederen en diensten
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Bron: o.a. Tribe, J., 2012, The economics of recreation, leisure and tourism.

milieu, zowel op korte als op lange termijn. Daarnaast streeft duurzaam toerisme
ernaar dat vooral de lokale bevolking in economische zin de vruchten plukt.
In hoofdstuk 10 wordt op duurzaamheidsaspecten met betrekking tot de ‘carbon
footprint’ van de Nederlandse vakantieganger en de eco-efficiëntie van vakantielanden ingegaan. Daarnaast gaat het hoofdstuk in op de toeristische druk die wordt
veroorzaakt door de verblijfsrecreatie. In de capita selecta wordt de toeristische
druk vanuit het oogpunt van de reisfotografie belicht.
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Dit hoofdstuk is verzorgd door het CBS.
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Internationale
ontwikkelingen
Dit hoofdstuk beschrijft ontwikkelingen in het toerisme vanuit een internationaal perspectief. De vraag die centraal staat is: hoe ontwikkelt het toerisme zich, wereldwijd
en binnen Europa? Aan bod komen onder meer de ontwikkeling van het aantal inkomende toeristen en hun uitgaven, uitgedrukt in ontvangsten en bestedingen van de
reisverkeersbalans. Daarnaast is er aandacht voor de belangrijkste bestemmingslanden en toerisme-genererende regio’s. Bij de ontwikkelingen binnen Europa komen
onder meer de participatiegraad en de kenmerken van vakanties van Europeanen
aan de orde, evenals het gebruik van logiesaccommodaties.
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Hoofdpunten
•
Voor het internationale toerisme was 2016 het zevende opeenvolgende jaar
met een forse groei. Het aantal inkomende toeristen (‘international arrivals’)
groeide volgens de UNWTO wereldwijd met 47 miljoen (3,9 procent), naar een
recordaantal van 1.235 miljoen. Deze groei zet zich door in 2017: 6,2 procent
meer inkomende toeristen in het eerste kwartaal in vergelijking met dezelfde
periode in 2016.
•
Ook de inkomsten uit het internationale reisverkeer wereldwijd groeiden naar
een recordbedrag van 1.102 miljard euro in 2016; een toename van 2,6 procent ten opzichte van 2015. De vijf grootste ontvangers van die toeristische
bestedingen waren de Verenigde Staten, Spanje, Thailand, China en Frankrijk.
•
China, de Verenigde Staten, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk
waren in 2016 opnieuw de landen die het meest uitgaven aan het uitgaande
toerisme. Toeristische uitgaven groeiden sterk in onder andere Spanje, India,
Argentinië, Thailand, Israël, Egypte en Vietnam. Ook in China namen de toeristische uitgaven in 2016 weer met dubbele cijfers toe: 11,7 procent.
•
Naast de Nederlanders gingen in 2015 de Finnen, Luxemburgers, Zweden,
Tsjechen, Denen, Noren en Zwitsers het meest op vakantie. In Roemenië, Bulgarije en Griekenland gingen de inwoners het minst op vakantie. Financiële
belemmeringen vormden de belangrijkste reden voor Europeanen om niet op
vakantie te gaan.
•
In 2015 gaven Europeanen in totaal 408 miljard euro uit aan circa 1,2 miljard
vakanties met minimaal één overnachting. Bijna 75 procent van die vakanties
vond plaats in het eigen land. Dat waren vooral korte vakanties van 1 tot en
met 3 nachten. Voor 89,4 procent van de vakanties gold een persoonlijk en
voor de resterende 10,6 procent een zakelijk motief.
•
Het aantal overnachtingen door binnenlandse en buitenlandse toeristen in geregistreerde logiesaccommodaties groeide in Europa (EU-28) in 2016 met 3
procent naar een kleine 2,9 miljard overnachtingen. Evenals in 2015 droeg het
inkomende toerisme meer bij aan deze groei dan het binnenlandse toerisme:
respectievelijk 4,7 en 1,7 procent. De groei van het aantal overnachtingen
vond zowel plaats bij hotels (3,5 procent) en huisjesterreinen (3,5 procent) als
bij kampeerterreinen (0,1 procent).
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2.1

Ontwikkelingen wereldwijd

Deze paragraaf bespreekt de ontwikkelingen wereldwijd binnen het toerisme. In het
eerste deel komen ontwikkelingen op wereldniveau aan bod. In het tweede deel
wordt ingezoomd op verschillende regio’s in de wereld. Daarbij komen ook de belangrijkste bestemmingslanden en toerisme-genererende regio’s aan bod. Ten slotte
volgt een beschrijving van het belang van toerisme voor de wereldeconomie. De
gebruikte cijfers zijn vooral afkomstig van de World Tourism Organization (UNWTO).
Zevende jaar op rij met forse groei van het toerisme wereldwijd
Na de crisis in 2008-2009, is 2016 het zevende jaar op rij met een forse groei
van het internationale inkomende toerisme. Het aantal inkomende toeristen (‘international arrivals’1) groeide met 47 miljoen naar een recordaantal van 1.235 miljoen
inkomende toeristen: een groei van 3,9 procent.2 Dit is te zien in de figuren 2.1 en
2.2. Deze groei pakt iets lager uit dan in 2015 (4,5 procent), maar past wel in de
langetermijnverwachtingen van de UNWTO met een jaarlijkse verwachte groei van
3,8 procent over de periode 2011-2020.3 Ook voor 2017 wordt gerekend op groei.
In het eerste kwartaal van 2017 groeide het aantal inkomende toeristen wereldwijd
met 6,2 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Daarbij lijken
bestemmingen die het in 2016 moeilijk hadden als gevolg van onder meer terroristische aanslagen, zich weer snel te hebben hersteld. Voor de verdere toekomst
verwacht de UNWTO een langzaam afnemende groei van het internationale toerisme
van 3,8 procent in 2011 naar een groei van 2,5 procent in 2030: gemiddeld 3,3
procent groei per jaar. Belangrijke redenen voor die afnemende groei zijn onder meer
een afremmende welvaartsgroei omdat ook de opkomende economieën langzaam
volwassen worden, en stijgende vervoerskosten. Niettemin is de verwachting van de
UNWTO dat het aantal inkomende toeristen wereldwijd in 2030 zal uitkomen op 1,8
miljard op jaarbasis: 50 procent meer dan in 2016.

Voor het zevende jaar op rij een forse groei van het
internationale inkomende toerisme: 3,9 procent groei in
2016
Volgens onderzoek van IPK International, een onderzoeks- en adviesbureau gespecialiseerd in toerisme, hebben de terroristische aanslagen en toenemende politieke
onrust geen effect gehad op de omvang en groei van het toerisme wereldwijd in
2016, maar wel op de keuze van de bestemming.4 Ongeveer 45 procent van de
1
2
3
4

144

Bij ‘international arrivals’ gaat het om inkomende toeristen die minimaal één nacht in het ontvangende land verblijven
(‘overnight visitors’). Dag- en binnenlands toerisme blijven buiten beschouwing.
Dit percentage past bij de schatting van de groei van het aantal uitgaande toeristen in 2016 op basis van de World
Travel Monitor van IPK International: 4 procent.
Zie UNWTO, ‘Tourism towards 2030’, 2011. http://media.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_2030_ga_2011_korea.pdf
Zie http://www.itb-berlin.de/en/Press/PressReleases/Pd4mlContentPress_30082.jsp.
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Figuur 2.1

Ontwikkeling internationaal inkomend toerisme, 1996-2016*
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Bron: World Tourism Organization (UNWTO), 2017.
* 2016: voorlopige cijfers.

Figuur 2.2

Internationaal inkomend toerisme wereldwijd: jaarlijkse groeipercentages, 2006-2016*
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Bron: World Tourism Organization (UNWTO), 2017.
* 2016: voorlopige cijfers.
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Tabel 2.1

Internationaal inkomend toerisme naar regio, 2011-2016
Aantal inkomende toeristen
2011

2012

2013

2014

Ontwikkeling
2015

2016*

x mln

Aandeel

2015-2016***
%

2016*
%

Wereld

998

1.045

1.093

1.137

1.189

1.235

3,9

Europa

520

540

566

575

603

615

2,1

100,0
49,8

Azië en Oceanië

222

238

254

270

284

309

8,7

25,0

Noord-, Middenen Zuid-Amerika

156

163

168

182

193

200

3,8

16,2

Afrika

50

52

55

55

53

58

8,3

4,7

Midden-Oosten

50

52

51

55

56

54

-4,0

4,3

Bron: World Tourism Organization (UNWTO), 2017.
* 2016: Voorlopige cijfers.
** Doordat de aantallen inkomende toeristen zijn afgerond op miljoenen, wijken de percentages bij de ontwikkeling
2015-2016 soms iets af.

uitgaande toeristen houdt om veiligheidsredenen rekening met de situatie in het beoogde bestemmingsland.5 Wel zijn er verschillen naar land van herkomst van de toerist. Zo waren toeristen uit Azië en Oost-Europa sneller bezorgd en pasten zij sneller
hun bestemming aan dan toeristen uit bijvoorbeeld Scandinavië en Nederland. Ook
gezinnen met kinderen lieten zich bij hun vakantiekeuze eerder beïnvloeden door de
veiligheidssituatie in een land of regio dan bijvoorbeeld singles. Bestemmingen die
in 2016 door aanslagen werden getroffen, zoals België, Frankrijk, Turkije en Egypte,
zagen het aantal inkomende toeristen in 2016 teruglopen of minder sterk groeien
dan verwacht.
Alle regio’s vertonen groei
Het internationale inkomende toerisme groeide in 2016 in alle regio’s, behalve het
Midden-Oosten (-4 procent). De groei was percentueel gezien het sterkst in Azië en
Oceanië: 8,7 procent (tabel 2.1). Alle subregio’s van Azië en Oceanië groeiden met
meer dan 8 procent; Oceanië zelfs met 9,6 procent. Na een terugval in 2015, herstelde het inkomende toerisme in Afrika zich met een forse groei van 8,3 procent in
2016. Dat gold vooral voor het midden en het zuidelijke deel van dit werelddeel. Het
continent Amerika groeide in 2016 met 3,8 procent. De grootste groei deed zich
voor in Zuid-Amerika: 6,6 procent meer inkomende toeristen. Europa vertoonde de
laagste groei met 2,1 procent. Er was wel sprake van een gemengd beeld. Sommige
subregio’s groeiden sterk, zoals Noord-Europa (+6,4 procent). Andere subregio’s,
zoals West-Europa (0,0 procent), vertoonden nauwelijks groei. Een belangrijke factor
voor de beperkte groei in deze subregio was een reeks terroristische aanslagen. In

5 De Flash Eurobarometer van de Europese Commissie heeft aan Europeanen van 15 jaar of ouder gevraagd of men
in 2015 door terroristische aanslagen of andere plaatselijke negatieve (politieke) situaties zijn of haar bestemming
had gewijzigd. 12 procent van de respondenten gaf aan dat zij hun bestemming hadden gewijzigd (meer antwoorden
mogelijk) door recente terroristische aanslagen (5 procent), terroristische dreiging (5 procent), politieke onrust (3
procent), migratiecrisis (3 procent), mate van criminaliteit (2 procent) en natuurrampen (1 procent).
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het eerste kwartaal van 2017 lijkt het vertrouwen in deze subregio als toeristische
bestemming echter al weer te zijn hersteld. De subregio kende in het eerste kwartaal
van 2017 al weer een groei van 3,6 procent. De groei van het aantal inkomende
toeristen was absoluut gezien het grootst in Azië en Oceanië en Europa, met respectievelijk 24,6 en 12,6 miljoen meer inkomende toeristen in 2016.

Trends in het internationale inkomende toerisme analyseren
Om trends in het internationale inkomende toerisme te analyseren, worden
meestal drie indicatoren gebruikt:
•
•
•

het inkomende toerisme (‘international arrivals’),
de toeristische ontvangsten en
de toeristische bestedingen.

Het inkomende toerisme is vooral van belang voor kortetermijnanalyses. De toeristische ontvangsten en bestedingen hebben de voorkeur bij langetermijnanalyses. Voor deze laatste twee indicatoren vormt de reisverkeersbalans de basis.
De World Tourism Organization (UNWTO) verzamelt gegevens over deze indicatoren bij landen, en publiceert ze in samenhang. Dit zijn de enige beschikbare
gegevens over regio’s en landen op wereldniveau.
Ondanks internationale standaarden, bestaan er wel enkele belemmeringen om
deze cijfers over verschillende landen met elkaar te vergelijken. Het inkomende
toerisme wordt bijvoorbeeld niet in elk land even goed gemeten. Daarnaast
gebruiken landen verschillende onderzoeksmethoden. Het inkomende toerisme
wordt in het ene land bijvoorbeeld bij de grens gemeten en in het andere land
bij de logiesaccommodaties waar toeristen verblijven. Verder kunnen de geografische eigenschappen van een land een stempel drukken op de cijfers. Zo
bestaat Europa uit veel verschillende landen. Als een toerist door Europa reist,
telt hij of zij bij het passeren van elke grens opnieuw mee als inkomende toerist.
Een toerist die door bijvoorbeeld de Verenigde Staten reist, telt slechts één keer
als inkomende toerist mee.
De toeristische ontvangsten en bestedingen van de reisverkeersbalans zijn
de indicatoren voor langetemijnanalyses. Het gaat om het geld dat internationale reizigers besteden aan onder meer logies, drank, eten, entertainment
en winkelen. De toeristische ontvangsten van een land betreffen alle uitgaven
die inkomende toeristen doen, gezien vanuit het bestemmingsland. Dit zijn de
ontvangsten van een land uit de export van toeristische producten, of anders
gezegd de verkoop van toeristische producten aan buitenlandse toeristen. De
toeristische bestedingen hebben een ander perspectief. Dit zijn de uitgaven
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van inwoners van een land aan toeristische producten en diensten in andere
landen, gezien vanuit het herkomstland van de toerist. Bij de bestedingen gaat
het dus om de import van toeristische producten. De toeristische ontvangsten
zeggen iets over het betreffende land als toeristische bestemming. De toeristische bestedingen geven informatie over het belang van het land als toerismegenererende markt. Door de UNWTO worden bij de toeristische ontvangsten en
bestedingen van de reisverkeersbalans ook de ontvangsten en bestedingen van
het internationale personenvervoer van de betalingsbalans opgeteld. Deze zijn
niet in de reisverkeersbalans opgenomen.
Ook deze indicatoren kennen hun beperkingen. Naast de uitgaven van toeristen
die overnachten en toeristen die een dagtocht maken, worden ook de uitgaven
van het grensverkeer en van niet-ingeschreven buitenlandse arbeidsmigranten
in de reisverkeerbalans meegeteld. Dat maakt het moeilijk om cijfers van de
reisverkeersbalans te vergelijken met of te delen door aantallen inkomende
toeristen. Ook kunnen cijfers van verschillende landen niet zomaar bij elkaar
worden opgeteld. Bij het berekenen van ontwikkelingen kan namelijk sprake zijn
van de invloed van wisselkoersen en inflatie. Daarom wordt de ontwikkeling van
toeristische bestedingen en uitgaven van een land bepaald aan de hand van de
lokale munteenheid en gecorrigeerd voor inflatie. Hierdoor wijkt de ontwikkeling
van toeristische ontvangsten en bestedingen in die termen af van de ontwikkeling in de volumecijfers op basis van euro’s die in dit hoofdstuk aan bod komen.
Ten slotte komen de data over toeristische ontvangsten en bestedingen later
beschikbaar dan de data over het aantal inkomende toeristen.
De cijfers in dit hoofdstuk moeten daarom gezien worden als indicatie van de
orde van grootte. Belangrijker dan de niveaus, zijn de ontwikkelingen in de cijfers.

Het voorgaande deel van deze paragraaf besprak het internationale inkomende toerisme. Naast het aantal inkomende toeristen, zijn ook de toeristische ontvangsten
en bestedingen van landen relevant bij de analyse van het toerisme wereldwijd. Het
tweede deel van deze paragraaf richt zich dan ook op de toeristische ontvangsten
en bestedingen van het internationale inkomende toerisme. De ontwikkelingen in de
gepresenteerde tabellen zijn gebaseerd op de lokale munteenheid en gecorrigeerd
voor inflatie. Dat betekent dat deze afwijkt van de ontwikkeling zoals die is af te
leiden uit de waarde van de gepresenteerde ontvangsten en bestedingen in miljarden
euro’s. De ontwikkeling op basis van de waarde van de ontvangsten en bestedingen
in miljarden euro’s geeft geen reëel beeld van de werkelijke ontwikkeling. Zie het
tekstkader ‘Trends in het internationale inkomende toerisme analyseren’ voor nadere
uitleg.
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Aanhoudende groei van de toeristische ontvangsten
De ontvangsten uit het internationale reisverkeer zijn tussen 1996 en 2016 meer
dan verdrievoudigd. Tussen 1996 en 2008 was er, behalve in 2002 en 2003, sprake
van een gestage groei van de ontvangsten. In 2009 trad een dip op als gevolg van
de wereldwijde economische crisis. Na 2009 trad herstel op. Sinds die tijd is het
groeitempo versneld, wat in de grafiek te zien is aan de steilere helling van de grafiek
(figuur 2.3).
Figuur 2.3

Ontwikkeling ontvangsten uit internationaal reisverkeer**, 1996-2016*
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Bron: World Tourism Organization (UNWTO), 2017.
* 2016: voorlopige cijfers.
**De ontvangsten uit het internationaal reisverkeer omvatten naast de inkomsten uit het internationaal inkomend
toerisme ook de inkomsten uit het inkomend dagtoerisme en grensverkeer.

De inkomsten van landen uit het internationale reisverkeer groeiden in 2016 iets
minder sterk dan het internationale inkomende toerisme, namelijk met 2,6 procent
ten opzichte van 2015.6 Dit resulteerde in wereldwijde toeristische ontvangsten van
1.102 miljard euro (tabel 2.2). De meeste van die ontvangsten kwamen terecht in
Europa (404,2 miljard euro) en Azië en Oceanië (331,3 miljard euro). In Europa deed
de sterkste groei zich voor in de subregio’s Centraal- en Oost-Europa (5,7 procent),
terwijl de subregio’s West-Europa (-0,3 procent) en Zuid-Europa (-0,2 procent) krimp
vertoonden. In de regio Azië ging het vooral om de subregio’s Zuidoost-Azië (9,7 pro6

De inkomsten van landen worden uitgedrukt in ontvangsten van de reisverkeersbalans. Hoofdstuk 9 van deze
publicatie gaat dieper in op de reisverkeersbalans. De UNWTO telt zowel de ontvangsten uit de reisverkeersbalans
als de ontvangsten uit het internationale passagiersvervoer. Dit betreft onder meer ook het dagtoerisme en het
grensverkeer.
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cent) en Oceanië (10 procent). Andere subregio’s waar de toeristische ontvangsten
sterk groeiden, waren Midden-Amerika (7,8 procent) en het midden en zuidelijke deel
van Afrika (10,4 procent).
De toeristische ontvangsten van Europa beslaan een marktaandeel van 36,7 procent. Dit aandeel is kleiner dan dat bij het marktaandeel van het aantal inkomende
toeristen: 49,8 procent. De gemiddelde toeristische ontvangsten per inkomende toerist waren in Europa dan ook relatief laag: 660 euro per inkomende toerist in 2016
tegen 890 euro wereldwijd. Zoals in het kader is uitgelegd, moet de berekening van
de toeristische bestedingen gedeeld door het aantal inkomende toeristen wel met de
nodige voorzichtigheid worden bekeken, omdat de toeristische bestedingen van de
reisverkeersbalans onder meer ook grensverkeer en inkomend dagtoerisme omvatten. Het gaat hier vooral om een zeer globale indicatie.
Tabel 2.2

Toeristische ontvangsten uit het inkomende reisverkeer naar regio, 2015-2016
Ontvangsten
2015

Ontwikkeling**
2016*

x miljard euro

Aandeel

2015-2016*
%

Per aankomst***

2016*
%

2016*
euro

Wereld

1.078,0

1.102,0

2,6

100,0

890

Europa

405,4

404,2

0,9

36,7

660

Azië en Oceanië

315,0

331,3

4,8

30,1

1.070

Noord-, Middenen Zuid-Amerika

275,5

282,9

2,7

25,7

1.410

Afrika

29,5

31,4

8,3

2,8

540

Midden-Oosten

52,5

52,1

-1,6

4,7

970

Bron: World Tourism Organization (UNWTO).
* 2016: voorlopige cijfers.
** Ontwikkeling op basis van lokale munteenheid en gecorrigeerd voor inflatie. Deze wijkt af van de (onjuiste)
ontwikkeling op basis van gepresenteerde volumes.
*** De berekening van de toeristische bestedingen gedeeld door het aantal inkomende toeristen moet met de
nodige voorzichtigheid worden bekeken, omdat de toeristische bestedingen van de reisverkeerbalans onder meer
ook grensverkeer en inkomend dagtoerisme omvatten.

Verenigde Staten, Spanje, Thailand, China en Frankrijk grootste verdieners
Tabel 2.3 laat de top-15 zien van landen die in 2016 als toeristische bestemming het
meest verdienden aan het inkomende toerisme. De Verenigde Staten voeren al vele
jaren de ranglijst aan: 186,1 miljard euro in 2016. Het land is ook de een na grootste
bestemming als het gaat om het aantal inkomende toeristen. Spanje is wereldwijd de
een na grootste verdiener als het gaat om het inkomende toerisme en de twee na
grootste als het gaat om de bestemming voor inkomende toeristen. Thailand steeg
in 2016 naar de derde plaats als het gaat om toeristische inkomsten: een groei van
bijna 15 procent. Het land heeft de laatste jaren een sterke groei doorgemaakt als
toeristische bestemming. China bleef vierde als het gaat om zowel de toeristische
ontvangsten als het aantal inkomende toeristen. Frankrijk trekt al vele jaren de mees-
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te inkomende toeristen (82,6 miljoen), maar is de vier na grootste verdiener. Lager
op de ranglijst doen toeristische bestemmingen in Azië, zoals Japan, Zuid-Korea en
Maleisië, het de laatste jaren goed. Maar ook Canada, Zweden en Colombia waren in
2016 als toeristische bestemming in trek. Minder in trek waren Turkije, Griekenland,
Taiwan en Rusland.
De gemiddelde bestedingen per toerist per dag, en de gemiddelde verblijfsduur van
toeristen in een bepaald land zijn van invloed op de ranglijst van toeristische ontvangsten van landen. Immers, toeristen die langer blijven en per dag meer besteden,
zorgen voor meer toeristische inkomsten. Bij het aantal inkomende toeristen spelen
deze factoren geen rol. Dit verklaart mede de verschillen in de plaats op de ranglijst

Top-15 van belangrijkste vakantiebestemmingen naar het aantal inkomende toeristen en toeristische ontvangsten,
2015 en 2016*

Positie
2016*

2015

Ontvangsten
2016*

Ontwikkeling**

Positie****

2015-2016*

2016*

2015

x miljard

%

Tabel 2.3

Inkomende
toeristen
2016*
x miljoen

1

1 Verenigde Staten***

186,1

185,1

0,3

2

77,5

2

2 Spanje

54,5

50,9

7,1

3

75,6

3

5 Thailand

45,1

40,5

14,7

9

32,6

4

4 China

40,1

40,5

5,3

4

59,3

5

6 Frankrijk

38,4

40,4

-5,1

1

82,6

6

7 Italië

36,4

35,6

2,3

5

52,4

7

3 Verenigd Koninkrijk

35,8

41,0

-1,4

6

35,8

8

8 Duitsland

33,8

33,3

1,7

7

35,6

9

9 Hongkong

29,7

32,6

-9,0

13

26,6

10

11 Australië

29,3

26,0

13,5

40

8,3

11

13 Japan

27,7

22,5

10,4

16

24,0

12

10 Macao (China)

27,0

27,9

-3,4

22

15,7

13

14 India

20,3

18,9

14,0

25

14,6

14

16 Mexico

17,7

16,0

10,4

8

35,0

15

Verenigde Arabische
18 Emiraten

17,6

15,8

11,5

24

14,9

24

25 Nederland

12,7

11,9

6,9

21

15,8

Bron: World Tourism Organization (UNWTO), 2017.
* 2016: voorlopige cijfers.
** Ontwikkeling op basis van lokale munteenheid en gecorrigeerd voor inflatie. Deze wijkt af van de (onjuiste) ontwikkeling op basis van de gepresenteerde volumes.
*** Cijfers inkomende toeristen over het jaar 2015.
**** Bij de inkomende toeristen worden op de ranglijst de posities 10, 11 en 12 ingenomen door respectievelijk
Turkije, Oostenrijk en Maleisië. Deze landen staan echter niet in de top-15 bij toeristische ontvangsten.
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tussen landen, afhankelijk van het standpunt: het aantal inkomende toeristen of de
toeristische ontvangsten.
Toeristische bestedingen
Tegenover de toeristische ontvangsten uit het internationale inkomende toerisme
staan de toeristische bestedingen. De totale bestedingen van het internationaal uitgaande toerisme bedroegen 1.102 miljard euro in 2016. Dit bedrag is wereldwijd
per definitie gelijk aan het bedrag aan toeristische ontvangsten. Iedere euro die een
bezoekende toerist besteedt, komt immers als toeristische ontvangst terecht in een
bestemmingsland. De toeristische bestedingen geven vooral aan welke regio’s grote
potentiële markten zijn voor bestemmingslanden.
Groei van het uitgaand toerisme vooral gedreven door China, Verenigde
Staten, Duitsland en Verenigd Koninkrijk
Tabel 2.4 laat zien dat China in 2016 veruit de grootste potentiële toerisme genererende markt ter wereld is met een waarde van 235,9 miljard euro aan bestedingen;
ruim 21 procent van alle toeristische bestedingen wereldwijd en 11,7 procent meer
dan in 2015. Mede door de voortdurend sterke ontwikkeling van de Chinese economie en de daarmee gepaard gaande toename van het besteedbare inkomen groeien
de uitgaven van Chinese toeristen in het buitenland sinds 2004 met dubbele cijfers.
Afnemende beperkingen om te kunnen reizen, de sterke munt (yuan) en de toegenomen vliegverbindingen met het buitenland spelen ook een rol. Hoewel China een
belangrijke potentiële markt is voor alle landen ter wereld, gaan volgens de UNWTO
veel Chinezen toch met name in de regio op vakantie. Daarvan profiteren vooral de
regio’s Oost- en Zuidoost-Azië.
Na China gaven de inwoners van de Verenigde Staten in 2016 het meest uit aan het
uitgaande toerisme: 111,7 miljard euro. Deze uitgaven werden vooral gestimuleerd
door een sterke dollar en een sterke economie. In Europa zijn Duitsland, het Verenigd
Koninkrijk, Frankrijk en Italië de belangrijkste en grootste toerisme-genererende landen. Voor een belangrijk deel profiteren de overige landen in Europa daarvan. Andere
landen buiten de top-15, waarvan de toeristische uitgaven in 2016 sterk zijn gegroeid, zijn onder meer India, Argentinië, Thailand, Israël, Egypte, Vietnam, Oekraïne
en Qatar. Landen waar de uitgaven aan buitenlandse reizen in 2016 afnamen, waren
onder meer Rusland (-31,4 procent), Brazilië (-16,5 procent), Turkije (-10,9 procent)
en Columbia (-3,7 procent). De drie belangrijkste toeristische markten voor Nederland, namelijk Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en België, bevinden zich allen in de
top-15 van de grootste toeristische besteders.
Het laatste deel van deze paragraaf gaat kort in op de groeiende economische betekenis van toerisme. Er wordt afgesloten met enkele trends die van belang zijn voor
de verdere ontwikkeling van het toerisme in de toekomst.
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Tabel 2.4

Ranglijst van landen naar de omvang van bestedingen aan het internationaal uitgaand toerisme, 2015 en 2016*
Positie
2016*

Land

Ontwikkeling**

2015

2016*

2015

2015-2016*

1 China

235,9

225,2

11,7

x miljard
1

%

2

2 Verenigde Staten

111,7

103,4

7,8

3

3 Duitsland

73,3

69,9

4,9

4

4 Verenigd Koninkrijk

57,5

57,0

13,8
3,3

5

5 Frankrijk

36,6

35,4

6

7 Canada

26,3

27,1

0,0

7

8 Zuid-Korea

24,1

22,8

5,4
2,4

8

22,5

22,0

10 Australië

22,5

21,4

6,0

10

11 Hongkong

21,9

20,8

5,1

11

6 Rusland

21,6

31,5

-31,4

9

9 Italië

12

12 Singapore

20,0

19,9

0,6

13

16 Spanje

18,2

15,7

16,6

14

14 België

17,7

17,1

3,7

15

13 Saudi-Arabië

16,9

17,4

-3,2

17

15 Nederland

16,3

16,3

0,4

Bron: World Tourism Organization (UNWTO), 2017.
* 2016: voorlopige cijfers.
** Ontwikkeling op basis van lokale munteenheid en gecorrigeerd voor inflatie. Deze wijkt af van de (onjuiste)
ontwikkeling op basis van de gepresenteerde volumes.

Internationaal toerisme goed voor 30 procent van de wereldwijde export in
diensten
De forse groei van het aantal inkomende toeristen en hun bestedingen in de laatste
zeven jaar heeft zijn weerslag in de toenemende economische betekenis van het
toerisme als sector. De Wereldhandelsorganisatie (WTO) schat dat het toerisme circa
30 procent van de wereldwijde exportwaarde van diensten in 2016 uitmaakt en 7
procent van de totale exportwaarde in de wereld.7 Als exportproduct komt toerisme
nu op de derde plaats na brandstof en chemicaliën en nog voor voedsel.
Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
was toerisme in 2014 al goed voor gemiddeld 4,1 procent van het bruto binnenlands
product (bbp) en 5,9 procent van de werkgelegenheid in de bij haar aangesloten
landen.8 Als ook de indirecte en geïnduceerde effecten van het toerisme meetellen,

7
8

Zie UNWTO, ‘World Tourism Barometer’, juni 2017 en WTO, ‘World Trade Statistical Review 2017’.
Zie OECD, ‘OECD Tourism Trends and Policies 2016’. De laatste economische cijfers zijn van 2014.
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dan gaat het naar schatting om 9 procent van het bbp en van de werkgelegenheid.9
Dat betekent dat bijna 1 op de 10 banen gerelateerd is aan het toerisme. Door
het dienstverlenende en daarmee arbeidsintensieve karakter van het toerisme gaat
het daarbij voor een aanzienlijk deel om banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. De komst van meer toeristen stimuleert niet alleen de werkgelegenheid op
een bestemming, maar zorgt ook voor meer inkomsten, creatie van toegevoegde
waarde, nieuwe investeringen, culturele uitwisseling en een betere infrastructuur.10
Voor minder ontwikkelde regio’s is het toerisme vaak een belangrijke bron van inkomsten en het stimuleren van toerisme wordt dan ook gezien als een katalysator voor
economische groei. Daar tegenover staat dat toenemende toeristenstromen ook
negatieve gevolgen voor regio’s en steden kunnen hebben. Het kan onder meer leiden tot toenemende milieuverontreiniging, een verminderde leefbaarheid en hogere
lokale prijzen doordat de vraag toeneemt. Er is dan ook steeds meer oog voor een
duurzame ontwikkeling van het toerisme. Dit onderwerp komt uitgebreider aan bod
in hoofdstuk 10.

Toekomstige uitdagingen: ontwikkeling van vraag
naar toerisme; duurzame groei van toerisme, opkomst
nieuwe technologieën voor aanbod toeristische diensten
en producten, nieuwe mogelijkheden van transport
Voor de verdere ontwikkeling van het toerisme zal vooral rekening moeten worden
gehouden met:11
•

•

de ontwikkeling in de vraag naar toerisme. In de eerste plaats spelen daarbij
demografische ontwikkelingen een rol. De verwachting is dat de wereldbevolking zal groeien van 7,4 miljard in 2015 naar 8,5 miljard in 2030. Die groei
vindt vooral plaats in ontwikkelingslanden. Daarbij komt dat het welvaartsniveau in die ontwikkelingslanden, zoals China, Brazilië, India, Mexico, Turkije,
Maleisië en de Filipijnen, in de komende jaren verder zal stijgen, met als gevolg een sterk toenemende vraag naar toerisme in die regio’s. Een andere
ontwikkeling in de vraag naar toerisme is de vergrijzing. In bredere zin raakt
dat de zich voortdurend wijzigende behoeften en verwachtingspatronen van
toeristen.
duurzame groei van het toerisme. Toerisme draagt (substantieel) bij aan de
emissie van broeikasgassen en milieuverontreiniging, maar is ook een grootverbruiker als het gaat om (voedsel)consumptie, energie, water en land en

9

Bij indirecte effecten gaat het om de interacties tussen toeristische sectoren en andere sectoren. Een voorbeeld is
de landbouwsector die voedsel levert aan de horecasector. Bij geïnduceerde effecten gaat het om de uitgaven van
personen die in het toerisme hun geld verdienen.
10 Het kan ook gaan om het behoud van de infrastructuur, zoals vervoer en voorzieningen, als er sprake is van leegloop van een regio, stad of dorp.
11 Zie onder meer OECD, ‘Analysing megatrends to better shape the future of tourism - scoping paper’, 20 maart
2017.

154

Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2017
Gebruikerslicentie: NHL Stenden Hogeschool

•

•

het veroorzaakt sociale druk in vooral toeristisch aantrekkelijke steden (disneyficatie). Bij een te verwachten verdere groei van het toerisme zal de druk
toenemen om maatregelen te nemen om deze negatieve effecten in de hand
te houden. Een belangrijk element daarbij is de bewustwording van zowel consument als producent.
opkomst van nieuwe technologieën. De opkomst van nieuwe technologieën
heeft en zal effect hebben op de vraag naar en het aanbod van toeristische
diensten en producten. Een voorbeeld van de invloed van nieuwe technologie
is de opkomst van peer-to-peerplatformen. Hierdoor zijn nieuwe markten (zogenoemde deeleconomie) ontstaan in domeinen zoals het vervoer, logies en
de horeca. Bestaande, meer traditionele markten komen onder druk te staan
en worden verstoord. Daarnaast hebben nieuwe technologieën bestaande
waardenketens in het toerisme gewijzigd met nieuwe samenwerkingsverbanden, nieuwe businessmodellen en wereldwijde markten. Dit vraagt niet alleen
om het vergroten van het aanpassingsvermogen van bedrijven in het toerisme,
maar ook om het voorkomen van uitwassen door bijvoorbeeld de bescherming
van consumenten en nieuwe manieren om belastinginkomsten te behouden.
Nieuwe technologieën zullen ook effect hebben op de werkgelegenheid in de
toerismesector. Voorbeelden zijn de inzet van robots of zelfrijdende auto’s.
Het is van belang de kansen en bedreigingen van deze nieuwe technologieën
al in een vroegtijdig stadium te verkennen.
nieuwe mogelijkheden van transport. Transport is een essentieel onderdeel
van het toerisme. Het verbindt niet alleen de toerisme-genererende regio’s met
de toerisme-ontvangende regio’s, maar het zorgt ook voor de verbindingen op
de plaats van bestemming (attracties, accommodaties en andere diensten).
De locatie, capaciteit, efficiëntie, en connectiviteit van transportmogelijkheden
vormen een belangrijk element van hoe bestemmingen zich in de toekomst
kunnen ontwikkelen. Daarbij gaat het ook om enerzijds een zo groot mogelijke
vrijheid van beweging, maar anderzijds om beperkende regels in het kader van
veiligheid en immigratie.
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2.2

Ontwikkelingen binnen Europa

Deze paragraaf legt de focus op toeristische ontwikkelingen in Europa. Daarbij
komen andere indicatoren aan bod dan bij de beschrijving op wereldniveau. Deze
paragraaf beschrijft de toeristische participatiegraad in Europese landen en de kenmerken van vakanties van Europeanen. Daarnaast wordt ook ingegaan op het verblijf
van toeristen in Europese logiesaccommodaties.
Cijfers van Eurostat over toerisme
De cijfers in deze paragraaf zijn grotendeels afkomstig van Eurostat, het statistiekbureau van de Europese Commissie. Dit heeft als voordeel dat de cijfers van alle
landen van de Europese Unie goed met elkaar te vergelijken zijn. Dat komt doordat
EU-landen afspraken maken over hoe de cijfers worden samengesteld. Eurostat
speelt hierin een coördinerende rol.
In de eerste plaats gaat het bij cijfers van Eurostat om het vakantieonderzoek. De
data over de participatiegraad en kenmerken van toeristen zijn per lidstaat verzameld door personen te ondervragen in alle landen van de Europese Unie. Sommige
data worden maar één keer per drie jaar gevraagd. Dat geldt bijvoorbeeld voor de
vraag waarom mensen niet op vakantie gaan. Waar mogelijk zijn ook cijfers gepresenteerd van Noorwegen en Zwitserland, die niet tot de EU behoren.
Daarnaast gaat het om het onderzoek Logiesaccommodaties. De data over het
aantal toeristen en overnachtingen zijn tot stand gekomen door een uitvraag bij
geregistreerde logiesaccommodaties in de EU. Nadeel van dit onderzoek is dat
het geen gegevens van kleine accommodaties bevat.

Tenzij anders is aangegeven, zijn alle cijfers in deze paragraaf afkomstig van Eurostat (zie tekstkader ‘Cijfers van Eurostat over toerisme’). De laatst beschikbare
cijfers uit het vakantieonderzoek van Eurostat zijn van 2015. Bij het onderzoek Logiesaccommodaties gaat het om cijfers van 2016. Hier en daar worden de cijfers
aangevuld met de resultaten van andere onderzoeken, zoals de Flash Eurobarometer
van de Europese Commissie.12
61,4 procent van de EU-inwoners ging in 2015 op vakantie
De toeristische participatiegraad geeft aan welk percentage van de bevolking van 15
jaar en ouder ten minste één vakantie van minimaal één nacht heeft gehad. Het zakelijke toerisme telt daarin niet mee. Tabel 2.5 toont de participatiegraad in 2015 van
alle 28 EU-landen, plus Zwitserland en Noorwegen. Deze twee laatste landen tellen
niet mee voor de berekening van het gemiddelde van de EU-28. De participatiegraad
is opgebouwd uit de volgende drie componenten:
12 Zie Europese Commissie, ‘Flash Eurobarometer, Preferences of Europeans towards tourism’, 2016. De cijfers van
de Flash Eurobarometer zijn maar in beperkte mate gebruikt omdat het aantal respondenten, zeker per land, relatief
klein is en de onzekerheidsmarges dus groot.
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personen die in het referentiejaar alleen in hun eigen land een vakantie hebben
doorgebracht;
personen die in het referentiejaar alleen in het buitenland op vakantie zijn geweest;
personen die in het referentiejaar zowel in hun eigen land als in het buitenland
een vakantie hebben doorgebracht.

De totale toeristische participatiegraad in 2015 van de inwoners van de EU van 15
jaar en ouder was 61,4 procent. Dat is 1,4 procentpunt meer dan in 2014. Van de inwoners van de EU ging 31,1 procent alleen in het eigen land op vakantie, 10 procent
alleen naar het buitenland en 20,3 procent zowel in eigen land als in het buitenland. In
totaal ging dus 51,4 (31,1 + 20,3) procent van de bevolking van de EU in eigen land
op vakantie en 30,3 (10,0 + 20,3) procent naar het buitenland. 38,6 procent ging
helemaal niet op vakantie. De inwoners van de EU, die op vakantie gingen deden, dat
gemiddeld 4 keer per jaar.
De toeristische participatiegraad hangt niet sterk samen met de leeftijd van EUinwoners, behalve voor de groep van 65 jaar en ouder. Van de 65-plussers ging
minder dan de helft op vakantie in 2015: 49 procent.
Veel Finnen, Luxemburgers, Zweden, Nederlanders, Tsjechen en Denen
gaan op vakantie
In 2015 gingen vooral veel Finnen, Luxemburgers, Zweden, Nederlanders, Tsjechen
en Denen op vakantie. Meer dan 80 procent van de inwoners van deze landen van
15 jaar en ouder ging in 2015 op vakantie. Dat gold ook voor de inwoners van
Noorwegen en Zwitserland. Van deze landen gingen de Finnen, Denen en Zweden
ook gemiddeld het vaakst op vakantie, respectievelijk 8,2, 8,0 en 5,3 keer in 2015.
Nederlanders gingen in 2015 gemiddeld 3,4 keer op vakantie. Dat is onder het Europese gemiddelde van 4 keer. Landen waarvan de deelname aan een vakantie tussen
2014 en 2015 sterk is toegenomen, zijn onder meer Spanje (+9,2 procentpunt),
Slowakije (+6,5 procentpunt), Cyprus (+5,4 procentpunt) en Zweden (+5,1 procentpunt). Landen waarvan de inwoners juist minder op vakantie gingen, waren Kroatië
(-5,9 procentpunt) en Estland (-5 procentpunt).
Veel inwoners van Finland, Zweden, Tsjechië en Frankrijk gingen in 2015 in eigen land
op vakantie. Dat gold ook voor de Noren. Buitenlandse vakanties zijn bijzonder in
trek bij inwoners van Luxemburg, Finland, Nederland en buiten de EU-28 Zwitserland
en Noorwegen. 60 procent of meer van de inwoners van die landen ging in 2015
ten minste één keer op vakantie in het buitenland. In de drie landen met de meeste
inwoners van de EU-28, namelijk Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, lag
de toeristische participatiegraad boven het gemiddelde van de EU. Samen waren zij
goed voor 48,1 procent van alle toeristen van de EU-28.
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Tabel 2.5

Toeristische participatiegraad van inwoners van 15 jaar en ouder, 2015
Totaal
aantal
toeristen

Totaal

Alleen
binnenland

4.036

88,2

27,5

389

82,9

***

x 1000
Finland
Luxemburg
Zweden
Nederland

Alleen
buitenland

Binnen- en
buitenland

Totaal
binnenland

Totaal
buitenland

4,9

55,8

83,3

60,7

70,7

11,8

-

82,5

%

6.593

81,7

26,6

11,1

44,1

70,6

55,2

11.498

81,7

22,5

21,9

37,2

59,8

59,2

Tsjechië

7.191

80,5

40,5

5,4

34,5

75,0

39,9

Denemarken

3.766

80,2

22,1

39,8

18,2

40,3

58,1

Duitsland

53.820

76,3

23,5

14,9

37,9

61,4

52,8

Oostenrijk

5.545

75,7

18,4

23,4

34,0

52,3

57,3

Ierland
Frankrijk

2.688

74,6

19,7

11,2

43,7

63,4

54,9

38.689

71,5

47,2

3,9

20,4

67,6

24,3

Cyprus

476

67,3

27,0

16,5

23,8

50,8

40,3

Estland

729

66,1

23,6

12,2

30,4

53,9

42,5

Verenigd Koninkrijk*
Slovenië

34.148

65,7

25,2

29,6

10,8

36,0

40,4

1.101

62,6

12,4

34,3

15,9

28,3

50,3

Spanje

24.450

62,1

43,0

5,1

14,0

56,9

19,1

EU-28

263.461

61,4

31,1

10,0

20,3

51,4

30,3

Slowakije

2.761

60,1

27,5

17,5

15,1

42,6

32,6

België

5.481

58,8

5,4

36,8

16,6

22,0

53,4

Litouwen

1.454

58,2

28,9

27,7

1,6***

-

-

Letland
Polen
Hongarije
Malta

916

54,2

23,6

8,5

22,1

45,8

30,6

17.448

54,0

37,4

7,6

9,1

46,5

16,7

4.524

53,7

32,1

6,5

15,1

47,2

21,5

187

50,7

13,2

21,3

16,2

29,4

37,5

Kroatië

1.559

43,3

28,8

6,1

8,3

37,1

14,4

Portugal

3.699

41,6

30,9

4,0

6,8

37,7

10,7

21.806

41,6

26,7

7,1

7,8

34,5

14,9

Italië
Griekenland

3.381

36,4

31,0

3,2

2,2

33,2

5,4

Bulgarije

1.763

28,4

24,8

2,3

1,4

26,2

3,7

Roemenië

4.358

26,0

24,2

1,4

0,3

24,6

1,7

Noorwegen**

3.509

85,1

13,4

16,1

55,5

68,9

71,6

Zwitserland

5.892

84,0

9,6

33,5

40,9

50,5

74,4

Bron: Eurostat, 2017.

* cijfers over 2012.
** cijfers over 2013.
*** niet betrouwbaar.
Als gevolg van afrondingen kunnen (kleine) afwijkingen zijn ontstaan.
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EU: 49 procent had een lange vakantie
De cijfers in tabel 2.5 hebben betrekking op alle vakanties met ten minste één overnachting. Wordt alleen gekeken naar lange vakanties van vier nachten of meer, dan
zakt in 2015 de participatiegraad naar 49 procent van de inwoners van de EU. 51
procent ging helemaal niet op een lange vakantie; 22,8 procent ging alleen in eigen
land; 15 procent alleen in het buitenland en 11,3 procent zowel in eigen land als in
het buitenland (figuur 2.4).
Toeristische participatiegraad van de inwoners (EU-28) van 15 jaar en ouder naar type vakantie en duur van de
vakantie, 2015*

Figuur 2.4

Vakan:es van 4+ nachten

Alle vakan:es

22,8%
31,1%
38,6%
50,9%
11,3%

10,0%

20,3%

Alleen binnenland
Binnen- en buitenland
Alleen buitenland
Geen vakan:e

15,0%
Alleen binnenland
Binnen- en buitenland
Alleen buitenland
Geen vakan:e

Bron: Eurostat, 2017.
* Voor het Verenigd Koninkrijk zijn cijfers over 2012 gebruikt.

Financiën en gezondheid belangrijkste reden om niet op vakantie te gaan
In 2015 ging 38,6 procent van de EU-bevolking van 15 jaar en ouder helemaal niet
op vakantie en had meer dan de helft van de EU-bevolking geen lange vakantie van
vier nachten of meer. Volgens de Flash Eurobarometer van de Europese Commissie
waren in 2015 financiën de belangrijkste reden om af te zien van een vakantie voor
51 procent van de EU-inwoners die niet op vakantie gingen (tabel 2.6). Ook gezondheidsredenen en een voorkeur om thuis te blijven zijn belangrijke redenen om niet
met vakantie te gaan, respectievelijk 23 procent en 22 procent van de EU-inwoners
die in 2015 niet met vakantie gingen. Daarnaast bleef een deel thuis vanwege werk
en studie, of familieomstandigheden. Financiële redenen speelden vooral een rol
bij de groep 25-54-jarigen; gezondheid vooral bij mensen van 55 jaar en ouder; en
studie en werk bij de leeftijdsgroepen 15-24 en 25-39 jaar. Van de Nederlanders
die in 2015 niet op vakantie gingen, had 46 procent financiële belemmeringen. In
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Tabel 2.6

Belangrijkste redenen van inwoners (EU-28) van 15 jaar en ouder om niet op vakantie te gaan, 2015
Totaal
Reden*

Leeftijd EU-28
EU-28

Nederland

%

15-24

25-39

40-54

55+

%

Financiën

51

46

45

57

60

44

Gezondheid

23

29

3

8

16

37

Geen zin in vakantie

22

28

25

16

16

28

Werk en studie

20

10

54

32

22

7

Familieomstandigheden

19

6

16

27

21

15

3

2

0

4

4

4

Anders**

Bron: Flash Eurobarometer, Europese Commissie, 2016.
* Meer dan één antwoord mogelijk: kolommen tellen niet op tot 100 procent.
** Onder andere problemen om een visum te krijgen en geen faciliteiten voor mensen met een beperking.

Nederland was het aandeel van personen die geen zin hadden om op vakantie te
gaan internationaal gezien groot. Werk, studie en familieomstandigheden waren voor
Nederlanders juist veel minder een reden om niet met vakantie te gaan. Dit beeld
is vergelijkbaar met de uitkomsten van het vakantieonderzoek van Eurostat in 2014
over het jaar 2013.

75 van de EU-inwoners gaat in eigen land op vakantie
Inwoners van de EU gingen bijna 1,2 miljard keer op vakantie en het meest
in eigen land
In 2015 gingen de inwoners van de EU van 15 jaar en ouder bijna 1,2 miljard keer
op vakantie. In dit cijfer is het zakelijke toerisme wel meegenomen, in tegenstelling tot bij de participatiegraad. De gemiddelde duur was 5,1 overnachtingen per
vakantie, wat resulteerde in ongeveer 5,9 miljard overnachtingen. In 58,2 procent
van de gevallen ging het om een korte vakantie van niet meer dan drie nachten en in
41,8 procent ging het om een lange vakantie van vier nachten of meer (tabel 2.7).
Inwoners van de EU bleven het meest in eigen land: 74,8 procent van de vakanties.
Binnenlandse vakanties waren echter vooral korte vakanties van niet meer dan drie
nachten. Daardoor was de verhouding binnenland-buitenland bij de overnachtingen
lager dan bij de vakanties: 58,3 procent binnenlandse en 41,7 procent buitenlandse
overnachtingen.
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Tabel 2.7

Kenmerken van vakanties van inwoners (EU-28) van 15 jaar en ouder, 2015

Totaal

waarvan
Kort*

Vakanties (x mln)

1.172

Lang**
683

Binnenlandse
vakanties

waarvan

490

Binnenland

Buitenland

877

Kort*

296

Lang**
597

Buitenlandse
vakanties
Kort*

279

Lang**
85

210

% van totaal aantal
vakanties

100,0

58,2

41,8

74,8

25,2

50,9

23,8

7,3

17,9

Overnachtingen (x mln)

5.985

1.275

4.709

3.491

2.493

1.090

2.401

185

2.308

% van totaal aantal
overnachtingen

100,0

21,3

78,7

58,3

41,7

18,2

40,1

3,1

38,6

Bestedingen (x mln
euro)

408.306

118.538

289.768

186.167

222.139

84.704

101.463

33.834

188.305

% van totale bestedingen

100,0

29,0

71,0

45,6

54,4

20,7

24,8

8,3

46,1

Gemiddeld aantal
overnachtingen per
vakantie

5,1

1,9

9,6

4,0

8,4

1,8

8,6

2,2

11,0

Gemiddelde bestedingen per persoon per
vakantie (euro)

348

174

592

212

751

142

363

396

896

Gemiddelde bestedingen per persoon per
nacht (euro)

68

93

62

53

89

78

42

183

82

Bron: Eurostat, 2017.
* Een korte vakantie omvat ten minste 1 en ten hoogste 3 overnachtingen.
**Een lange vakantie omvat ten minste 4 overnachtingen.
Als gevolg van afrondingen kunnen (kleine) afwijkingen zijn ontstaan.

Europeanen besteedden in 2015 ruim 408 miljard euro aan 1,2 miljard
vakanties
In 2015 gaven de inwoners van de EU iets meer dan 408 miljard euro uit aan hun
vakanties of zakelijke trips.13 Daarvan werd 46 procent besteed aan vakanties in
eigen land en 54 procent aan vakanties in het buitenland. Gemiddeld werd aan een
vakantie per persoon 348 euro uitgegeven. Per persoon per nacht kwam dat gemiddeld neer op 68 euro. Het meeste geld werd uitgegeven aan lange buitenlandse
vakanties: 46,1 procent van alle bestedingen. Ook de gemiddelde bestedingen per
persoon per vakantie waren in 2015 bij lange buitenlandse vakanties het hoogst:
896 euro per vakantie. Dat is zes keer zoveel als de uitgaven aan korte binnenlandse
vakanties, waaraan gemiddeld het minst werd uitgegeven (142 euro per persoon
per vakantie). Per nacht werd echter het meest uitgegeven aan korte buitenlandse
vakanties: 183 euro per persoon per nacht. Landen waarvan de inwoners gemiddeld
het meeste uitgeven in het buitenland, zijn onder meer Finland (156 euro), Oostenrijk
(138 euro), Malta (138 euro), Luxemburg (122 euro), Ierland (119 euro) en van buiten
13 Dit cijfer is niet goed te vergelijken met het cijfer van de UNWTO, dat alleen gaat over inkomend toerisme (ontvangsten) op basis van de reisverkeersbalans. De cijfers van Eurostat zijn gebaseerd op persoonsenquêtes in EU-landen.
De reisverkeersbalans komt uitgebreid aan bod in paragraaf 9.5.
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de EU Zwitserland (124 euro). Van de belangrijkste toerisme generende landen voor
Nederland gegeven de Duitsers, Belgen en Engelsen (data van 2013) per nacht aan
hun vakantie respectievelijk 101 euro, 86 euro en 68 euro uit.

Inwoners van de EU gaven in 2015 ruim 408 miljard euro
uit aan vakanties
Per vakantie werd het meeste uitgeven door de leeftijdsgroep 45-54 jaar: gemiddeld
394 euro per vakantie. Alleen de leeftijdscategorieën 15-24 en 25-34 jaar gaven
per vakantie minder uit dan de gemiddelde uitgaven per vakantie, respectievelijk
288 euro en 308 euro (figuur 2.5). Zakelijke reizigers gaven in 2015 duidelijk meer
uit dan toeristen met een recreatief en persoonlijk doel: 154 euro tegenover 62 euro
per persoon per nacht.
Gemiddelde uitgaven per vakantie naar leeftijdsgroep en bestemming, 2015*
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Tijdens de vakantie werd het meeste geld uitgegeven aan de accommodatie en het
vervoer, respectievelijk 36 procent en 32 procent van alle uitgaven. De overige 32
procent betrof andere uitgaven, zoals uitgaven voor eten, entree e.d. (figuur 2.6).
Figuur 2.6

Uitgaven van inwoners (EU-28) van 15 jaar en ouder naar type uitgave, 2015*
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Bron: Eurostat, 2017.
* Voor het Verenigd Koninkrijk zijn cijfers over 2013 gebruikt.

Beperkte verschuivingen ten opzichte van 2014
Bovengenoemde cijfers en percentages zijn vergelijkbaar met 2014. Rekening houdend met onzekerheidsmarges, zijn er geen grote verschuivingen. De algemene
trends zijn: iets minder vakanties (-0,9 procent) en iets minder overnachtingen (-3,2
procent), maar iets meer uitgaven (+1,3 procent) dan in 2014. De extra uitgaven
kwamen vooral terecht bij korte buitenlandse vakanties (+11,9 procent ten opzichte
van 2014), waarvan een groot deel stedentrips. Iets minder werd uitgegeven aan
lange buitenlandse vakanties (-1,5 procent). Door minder overnachtingen en hogere
uitgaven stegen de gemiddelde bestedingen van alle categorieën per nacht per persoon. Het meest stegen de uitgaven bij korte buitenlandse vakanties per persoon
per nacht: van 170 euro in 2014 naar 183 euro per persoon per nacht in 2015. Voor
alle vakanties in totaal stegen de gemiddelde uitgaven per persoon per nacht van 65
euro in 2014 naar 68 euro in 2015.
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Helft van de vakanties heeft een recreatief doel
Bijna de helft van alle vakanties van Europeanen in 2015 had een recreatief doel.
Ruim één op de drie vakanties had als doel familie of kennissen te bezoeken; de
124,8 miljoen reizen met een zakelijk doel waren goed voor 10,6 procent van de
trips (figuur 2.7). Ten opzichte van 2014 zijn deze percentages nauwelijks gewijzigd.
Figuur 2.7

Vakanties van inwoners (EU-28) van 15 jaar en ouder naar motief, 2015
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Bron: Eurostat.
* Andere motieven zijn bijvoorbeeld gezondheid en pelgrimage.

Volgens de Flash Eurobarometer over het jaar 2015 ging het bij de recreatieve vakanties vooral om zon en strand (39 procent), natuur (31 procent), stedentrips (27
procent) en cultuur (26 procent).14 Voor wellness en gezondheid (13 procent), sport
(12 procent) en specifieke evenementen (9 procent) ging men minder vaak op recreatieve vakantie. Jongeren tot 25 jaar reizen vaker naar specifieke evenementen,
zoals festivals of voor sport en gaan minder vaak op vakantie voor natuur of gezondheid. Ook gaan jongeren vaker dan gemiddeld op stedentrip. Toeristen van 55
jaar en ouder gaan vaker voor cultuur op reis en minder vaak voor zon en strand,
specifieke evenementen of sport. De tussengroep van 25-54 jaar gaat vooral voor
zon en strand en iets minder voor cultuur. Nederlanders gaan vaker voor natuur (50
procent) en cultuur (39 procent) op vakantie en minder voor wellness en gezondheid.

14 Meer dan één antwoord was mogelijk. Daardoor tellen de percentages niet op tot 100 procent. Bezoek aan familie
en kennissen betrof 38 procent.
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EU favoriet en buitenlandse vakanties vooral naar Spanje, Frankrijk en Italië
Drie van de vier vakanties of trips van inwoners van de EU werden in 2015 in eigen
land gemaakt (74,8 procent). Buitenlandse vakanties waren goed voor een kwart van
de vakanties (25,2 procent), waarvan 19,2 procent in een ander land van de EU en 6
procent buiten de EU. Dus 94 procent van alle vakanties van de inwoners van de EU
vond plaats binnen de EU. Ook als de analyse wordt beperkt tot alleen lange vakanties van vier nachten of meer gaat het gros van de Europeanen in de EU op vakantie:
87,8 procent. Als inwoners van de EU naar het buitenland op vakantie gingen, dan
waren net als in voorgaande jaren binnen Europa Spanje, Italië en Frankrijk favoriet
en buiten Europa Azië en Noord-Amerika (figuur 2.8 en 2.9). Andere populaire landen
buiten de EU waren Turkije, Zwitserland, Vereinigde Staten en Noorwegen. Europeanen gaan vooral naar hun buurlanden op vakantie. Belangrijke elementen voor de
populariteit van een land als vakantiebestemming zijn bijvoorbeeld de reisafstand, de
toeristische attracties, het klimaat, de historische banden en de taal.
Figuur 2.8

Bestemmingen van uitgaande vakanties van inwoners van de EU, 2015*
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Bron: Eurostat, 2017.
* Voor het Verenigd Koninkrijk zijn cijfers over 2013 gebruikt.

In 2015 was het marktaandeel van Nederland 2,8 procent als het gaat om overnachtingen tijdens buitenlandse vakanties van Europeanen van 15 jaar en ouder (figuur
2.9). Dit percentage is vergelijkbaar met voorgaande jaren.
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Figuur 2.9

Marktaandelen van buitenlandse EU-vakanties van Europeanen, 2015*
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Bron: Eurostat, 2017.
* Percentage van het aantal overnachtingen van inwoners van de EU-28 van 15 jaar en ouder die in een ander EUland op vakantie gaan dan waar zij wonen.

Het totale aanbod van logies in de EU-28 in 2016 wordt geschat op 31 miljoen slaapplaatsen verspreid over zo’n 610 duizend accommodaties.
Meeste overnachtingen in gehuurde accommodatie
Inwoners van de EU brachten in 2015 bijna 6 miljard overnachtingen door tijdens
hun 1,2 miljard vakanties. Meer dan de helft werd doorgebracht in een gehuurde accommodatie: 53,9 procent. Hotels en soortgelijke accommodaties namen daarvan
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het grootste deel voor hun rekening: 30,1 procent van alle overnachtingen. Nietgehuurde accommodaties waren goed voor 46,1 procent van alle overnachtingen,
waarvan de meeste overnachtingen werden doorgebracht bij familie en kennissen:
33,7 procent. Een eigen vakantiewoning was goed voor 10 procent van alle overnachtingen (tabel 2.8). Deze percentages zijn vergelijkbaar met 2014.
Bij buitenlandse overnachtingen waren in 2015 vooral hotels in trek: 44 procent van
alle buitenlandse overnachtingen van inwoners van de EU. Bij binnenlandse overnachtingen is het meer gebruikelijk om gratis te verblijven in een accommodatie van
familie of kennissen. Nederlanders maakten volgens de Flash Eurobarometer over
het jaar 2015 minder gebruik van accommodaties van familie en kennissen en juist
meer van gehuurde accommodaties (zie voetnoot 12).

Tabel 2.8

Overnachtingen van inwoners (EU-28) van 15 jaar en ouder naar bestemming en type accommodatie, 2015*
Gehuurde accommodatie

Niet-gehuurde accommodatie

Hotels
e.d.

Kampeerterreinen
e.d.

Overig

Eigen
vakantiehuis

Via vrienden
en familie,
niet betaald

Overig

Alle overnachtingen

30,1

7,6

16,2

10,0

33,7

2,3

Binnenlandse
overnachtingen

20,1

6,5

17,0

14,3

39,9

2,1

Buitenlandse
overnachtingen

44,0

9,2

15,2

4,0

25,0

2,6

%

Bron: Eurostat, 2017.
* Voor het Verenigd Koninkrijk zijn cijfers over 2013 gebruikt.

In eigen land met de auto; naar het buitenland vliegen
De auto is het favoriete vervoermiddel voor alle vakanties.15 Van alle vakanties van
EU-inwoners in 2015 was 64,8 procent een autovakantie (figuur 2.10). Het vliegtuig
en de trein volgden op grote afstand. De auto is echter alleen favoriet voor binnenlandse vakanties. Bij vakanties naar het buitenland is het vliegtuig meer in trek, en
komt de auto op de tweede plaats. Ook deze percentages zijn ten opzichte van 2014
nauwelijks gewijzigd.
Meeste lange vakanties in de zomer
Vooral in de maanden juli en augustus gingen Europeanen veel op vakantie. Respectievelijk 11,1 en 12,7 procent van alle vakanties en 15,7 en 17,4 procent van alle
overnachtingen in 2015 vonden in deze maanden plaats. Lange vakanties van vier
nachten of meer vonden vooral plaats in de zomer (juni tot en met september). Korte
15 Motorvoertuigen, inclusief huurauto, camper en motor.
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Figuur 2.10

Vakanties van inwoners (EU-28) van 15 jaar en ouder naar bestemming en vervoermiddel, 2015*
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Bron: Eurostat, 2017.
* Voor het Verenigd Koninkrijk zijn cijfers over 2013 gebruikt.
Als gevolg van afrondingen kunnen (kleine) verschillen zijn ontstaan.

vakanties van ten hoogste drie nachten waren meer gelijk verdeeld over het jaar met
kleine pieken in maart, mei, juni en december. De verdeling over het jaar van binnenlandse en buitenlandse vakanties is vergelijkbaar. Zakelijke reizen werden vooral
gemaakt in het voorjaar (februari-juni) en het najaar (september-november). Voor de
vakanties met een persoonlijk motief is het van belang wanneer de vakanties vallen.
Zo gaan gezinnen met kinderen vooral in juli en augustus met vakantie. Ouderen
boven de 55 daarentegen gaan juist buiten de schoolvakanties op reis.
Familie en kennissen zijn de belangrijkste informatiebron voor de keuze van
de vakantiebestemming
Voor het bepalen van de vakantiebestemming worden verschillende informatiebronnen gebruikt. Volgens de Flash Eurobarometer over het jaar 2015 waren familie
en kennissen de belangrijkste informatiebron voor het bepalen van de vakantiebestemming: 51 procent in 2015.16 Ook belangrijk waren persoonlijke ervaringen: 33
16 Respondenten konden 3 mogelijke antwoorden aankruisen. Percentages tellen daardoor niet op tot 100.
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procent. Websites met reviews en oordelen van andere toeristen werden door 34
procent van de respondenten genoemd. Ook websites van vakantiebestemmingen
en sociale media werden als informatiebron voor de vakantiekeuze gebruikt: respectievelijk 17 en 12 procent. Winkels van reisorganisaties en toeristenbureaus,
kranten en televisie waren voor de keuze van de vakantiebestemming minder belangrijk. Er zijn wel verschillen naar leeftijdsgroep. Zo worden websites met reviews
en oordelen meer gebruikt door jongeren om hun vakantiebestemming te bepalen
dan door ouderen. Dat geldt ook voor sociale media. Terwijl fysieke winkels van
reisorganisaties juist weer meer door ouderen worden gebruikt dan door jongeren.
De langetermijntrend laat zien dat informatie van familie en kennissen en persoonlijke
ervaringen over de jaren heen de belangrijkste informatiebron zijn voor de vakantiekeuze. Websites van vakantiebestemmingen en sociale media zijn daarnaast steeds
belangrijker geworden. Winkels van reisorganisaties en toeristenbureaus zijn voor de
vakantiekeuze minder belangrijk geworden.
De uiteindelijke boeking van de vakantie vindt vooral plaats via een online platform.
In 2015 boekte volgens de Flash Eurobarometer 32 procent van de Europeanen
direct via een online service van een touroperator, hotel of vliegtuigmaatschappij;
24 procent maakte gebruik van online diensten bij individuele personen om bijvoorbeeld een woning te reserveren. Minder gebruik werd gemaakt van bijvoorbeeld een
winkel van een reisorganisatie (16 procent), telefoon (15 procent) of een boeking
ter plaatse (9 procent). Nederlanders maakten meer dan gemiddeld gebruik van de
online boekingsmogelijkheden.
Crisis heeft meer effect op zakelijk toerisme dan op toerisme met een persoonlijk motief
Tabel 2.9 laat de belangrijkste trends zien van persoonlijke en zakelijke vakanties
van inwoners van de EU-28 in de periode 2005-2015. Bij persoonlijke vakanties is
het beeld relatief stabiel. Het aantal vakanties is sinds 2008 nagenoeg gelijk gebleven. Wel daalde het aantal overnachtingen in die periode licht (-3,3 procent), met
als gevolg dat de gemiddelde lengte van een vakantie daalde van 5,3 naar 5,1
overnachtingen per vakantie. Zakelijke reizen zijn duidelijk meer beïnvloed door de
crisis en vertonen sindsdien een dalende trend. Het aantal zakelijke trips daalde in
de periode 2008-2015 zelfs met 36 procent. Het aantal overnachtingen daalde nog
sterker: -38 procent.
Overnachtingen in logiesaccommodaties vormen ook een maatstaf
Naast het wel of niet op vakantie gaan (participatiegraad) en kenmerken van vakanties, vormt het aantal overnachtingen van toeristen in logiesaccommodaties ook
een indicator voor de ontwikkeling van het toerisme op een bepaalde bestemming.
Het gaat om overnachtingen in hotels, op huisjesterreinen en kampeerterreinen. De
cijfers hebben betrekking op het jaar 2016.
De logiesaccommodatiecijfers wijken af van de hierboven gepresenteerde cijfers
over overnachtingen van Europese toeristen. In de eerste plaats omdat hier, in te-
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Tabel 2.9

Vakanties, overnachtingen en gemiddelde verblijfsduur van inwoners (EU-28) van 15 jaar en ouder naar motief,
2005-2015
Vakanties
Persoonlijk

Overnachtingen

Gemiddelde verblijfsduur

Zakelijk

Persoonlijk

Zakelijk

Persoonlijk

Zakelijk

(index 2005=100)
2005

100

100

100

100

100

100

2006

99

102

100

96

101

95

2007

103

117

98

112

95

96

2008

106

118

98

114

93

97

2009

107

114

99

104

92

91

2010

106

107

97

96

92

90

2011

106

102

97

91

91

89

2012

109

96

98

91

90

95

2013

108

85

99

83

92

98

2014

107

82

97

81

91

98

2015*

106

82

95

76

89

93

Bron: Eurostat.
* Voor het Verenigd Koninkrijk zijn cijfers over 2013 gebruikt.

genstelling tot het voorafgaande, naast het binnenlandse toerisme (ingezetenen van
een land), ook het inkomende toerisme is meegenomen. Inkomend toerisme (nietingezetenen) is hier niet alleen het reisverkeer van buiten de EU-28, maar ook de
inkomende toeristen binnen Europa: personen die op vakantie gaan binnen Europa
naar een land waar zij niet wonen. In de tweede plaats beperken de cijfers zich tot de
overnachtingen in hotels, op huisjesterreinen en kampeerterreinen. Overnachtingen
in andere accommodatietypen zoals vakantiewoningen of bij familie of vrienden worden niet meegerekend in de cijfers. En, ten slotte, is er sprake van een ondergrens.
De overnachtingen in heel kleine accommodaties (met minder dan 10 slaapplaatsen)
worden niet meegeteld.
Bijna 2,9 miljard toeristische overnachtingen in EU
In 2016 vonden bijna 2,9 miljard overnachtingen plaats in logiesaccommodaties
binnen de EU. Dat betekent een toename met 3,0 procent in vergelijking met 2015.
In dat jaar groeide het aantal overnachtingen in Europese logiesaccommodaties met
4,2 procent ten opzichte van 2014. De groei van het aantal overnachtingen in 2016
vond zowel plaats bij hotels en huisjesterreinen (beiden 3,5 procent) als bij kampeerterreinen (0,1 procent). In het eerste kwartaal van 2017 heeft de groei zich in
bescheiden mate voortgezet: een groei van 0,6 procent ten opzichte van dezelfde
periode in 2016. In Bulgarije (17,7 procent), Cyprus (14,8 procent) en Slowakije
(14,1 procent) groeiden de overnachtingen in 2016 het snelst. Buiten de EU maar
binnen Europa geldt hetzelfde voor IJsland (19,5 procent) en Servië (13,3 procent).
In België (-4,0 procent), Frankrijk (-1,3 procent) en het Verenigd Koninkrijk (-4,6 pro-
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Ontwikkeling van het aantal overnachtingen in Europese logiesaccommodaties naar accommodatietype (SBI*) en
land van herkomst, 2015-2016

Totaal

Tabel 2.10

Hotels e.d.
SBI 55.1

Huisjesterreinen
SBI 55.2

Kampeerterreinen
SBI 55.3

%
Totaal

3,0

3,5

3,5

0,1

Niet-ingezetenen

4,7

4,7

6,2

2,3

Ingezetenen

1,7

2,3

1,8

3,0

Bron: Eurostat, 2017.
* SBI = Standaard Bedrijfsindeling

cent) werd een daling genoteerd. In het eerste half jaar van 2017 heeft de groei zich
in deze landen weer hersteld. Voor de gehele EU-28 gold voor het eerste half jaar
van 2017 een groeipercentage van 7 procent in vergelijking met dezelfde periode
van 2016. Daarbij doen vooral Oost-Europese landen het erg goed.
De groei van het aantal overnachtingen van buitenlandse toeristen (niet-ingezetenen)
was ook in 2016 sterker dan die van gasten binnen de eigen landsgrenzen (ingezetenen), respectievelijk 4,7 en 1,7 procent. Al sinds 2010 is vooral het inkomende
toerisme de motor achter de groei. Figuur 2.11 illustreert dit. Van alle 2,9 miljard
overnachtingen in logiesaccommodaties in de EU werd 46 procent doorgebracht
door niet-ingezetenen. Het grootste deel daarvan kwam uit een ander land van de EU
(74 procent) of uit een ander Europees land (10 procent). De resterende 16 procent
van de gasten kwam uit een ander continent (met name Amerika en Azië).
Figuur 2.11

Ontwikkeling aantal overnachtingen in logiesaccommodaties (EU-28), 2000-2016
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Vrijetijdsgedrag van
Nederlanders
Dit hoofdstuk beschrijft het vrijetijdsgedrag van Nederlanders op basis van de resultaten van het ContinuVrijeTijdsOnderzoek (CVTO) 2015. Dit onderzoek geeft inzicht
in de participatie van Nederlanders aan meer dan honderd verschillende uithuizige
vrijetijdsactiviteiten, geclusterd in elf groepen. Welke vrijetijdsactiviteiten zijn populair
en hoe vaak trekken Nederlanders erop uit?
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Hoofdpunten
•
Bijna alle Nederlanders (98,9 procent) hebben in 2015 ten minste één vrijetijdsactiviteit buitenshuis ondernomen. Uitgaan, buitenrecreatie en winkelen
voor plezier kennen de hoogste participatiegraad.
•
In 2015 hebben Nederlanders samen bijna 3,5 miljard vrijetijdsactiviteiten ondernomen. Vooral buitenrecreatie komt veel voor: 854 miljoen keer in 2015.
Daarvan betrof het 441 miljoen keer een wandeling voor het plezier.
•
Andere populaire vrijetijdsactiviteiten van Nederlanders zijn onder meer funshoppen in binnensteden, fietsen voor plezier en bezoeken aan de sportschool.
•
De eigen gemeente is populair voor het ondernemen van vrijetijdsactiviteiten
buitenshuis, de helft van alle 3,5 miljard vrijetijdsactiviteiten vindt plaats in de
woongemeente. Mede als gevolg hiervan zijn de meest inwonerrijke provincies ook de provincies waarin de meeste uithuizige vrijetijdsactiviteiten worden
ondernomen. De meeste activiteiten vonden in 2015 plaats in Zuid-Holland,
gevolgd door Noord-Holland en Noord-Brabant.
•
In totaal is door Nederlanders in 2015 een bedrag van ruim 46 miljard euro
uitgegeven aan het ondernemen van uithuizige vrijetijdsactiviteiten. Dit komt
neer op gemiddeld 13,26 euro per persoon per activiteit. Het grootste deel
van de uitgaven wordt in winkels en aan consumpties besteed.
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Het ContinuVrijeTijdsOnderzoek
Het CVTO is een driejaarlijks onderzoek naar het uithuizige vrijetijdsgedrag van
de Nederlandse bevolking en geeft een breed en diepgaand inzicht in de structuur, de ontwikkelingen en de trends op de uithuizige vrijetijdsmarkt. Het onderzoek wordt uitgevoerd door NBTC-NIPO Research en bestaat sinds 2004. Vanaf
2015 loopt de veldwerkperiode van het CVTO gelijk aan een kalenderjaar waar
het voorheen een gebroken jaar besloeg. Gezien het feit dat het CVTO voorheen
reeds 52 weekmetingen (= jaarrond) kende, heeft deze wijziging geen gevolgen
voor de gemeten volumes en de kenmerken van alle in het onderzoek onderscheiden vrijetijdsactiviteiten.
Het CVTO bestaat uit een weekmeting en een jaarmeting. De weekmeting werkt
met een steekproef van netto ongeveer 375 personen; de jaarmeting met een
steekproef van ongeveer 5 duizend personen. De onderzoekspopulatie omvat
alle personen die in Nederlandse huishoudens woonachtig zijn, exclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en tehuizen, en kent geen leeftijdsgrenzen.
Het CVTO hanteert de volgende definitie van ‘uithuizige vrijetijdsactiviteiten’:
Alle (dag)recreatieve activiteiten die worden ondernomen buiten de eigen
woning, in binnen- of buitenland en waarbij men minimaal een uur van huis is
(inclusief reistijd). Bezoek aan familie, vrienden en kennissen, en activiteiten
ondernomen tijdens vakanties of inclusief overnachting blijven buiten beschouwing. Vrijetijdsactiviteiten binnenshuis, zoals televisie kijken, lezen, internetten
en gamen vallen dus buiten het bestek van het CVTO.
Het onderzoek geeft inzicht in de participatie aan en frequentie waarmee meer
dan 100 verschillende uithuizige vrijetijdsactiviteiten door Nederlanders worden
ondernomen. Deze activiteiten zijn onderverdeeld in elf clusters van vrijetijdsactiviteiten. Naast participatie en frequentie meet het onderzoek ook het volume
van de verschillende ondernomen vrijetijdsactiviteiten. Tot slot geeft het onderzoek niet alleen inzicht in de populariteit van vrijetijdsac-tiviteiten, maar ook in
kenmerken als wanneer deze activiteiten met name worden ondernomen, in
welke omgeving en hoe lang deze duren.

3.1

Vrijetijdsparticipatie

Deze paragraaf beschrijft de vrijetijdsparticipatie van Nederlanders: welk aandeel
van de Nederlanders heeft buitenshuis vrijetijdsactiviteiten ondernomen? Diverse typen activiteiten komen daarbij aan bod. De activiteiten funshoppen in binnensteden,
fietsen voor plezier en bezoeken aan de sportschool worden door het hoofdstuk
heen ter illustratie uitgelicht. De verschillen tussen leeftijdsgroepen, en tussen mannen en vrouwen op dit punt worden ook uitgelicht.
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3.1
Figuur 3.1

Participatie van Nederlanders aan uithuizige vrijetijdsactiviteiten, 2004-2015
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Bron: Jaarmeting CVTO, 2004-2015.
* De activiteiten die deel uit maken van dit cluster zijn gewijzigd ten opzichte van het CVTO 2012/2013.
** Het betreft inwoners van Nederland, exclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en tehuizen.

Bijna alle Nederlanders ondernemen vrijetijdsactiviteiten
De vrijetijdsparticipatie van de Nederlandse bevolking in 2015 bedroeg 98,9 procent. Dit betekent dat in het jaar 2015 circa 16,4 miljoen Nederlanders tenminste
één vrijetijdsactiviteit buitenshuis van meer dan een uur hebben ondernomen. In verreweg de meeste gevallen zal het om (veel) meer dan één uithuizige vrijetijdsactiviteit
gaan.
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Uitgaan, buitenrecreatie en winkelen zijn populair
Het onderzoek CVTO gebruikt elf clusters om de meer dan honderd gemeten activiteiten te groeperen. Activiteiten behorend tot clusters ‘uitgaan’, ‘buitenrecreatie’ en
‘winkelen voor plezier’ zijn het populairst: zij kennen de hoogste participatiegraden
(figuur 3.1). Het aandeel Nederlanders dat jaarlijks winkelt voor plezier is echter het
afgelopen decennium teruggelopen van 91 procent in 2004/2005 naar 83 procent
in 2015.
De clusters ‘bezoek sportwedstrijden’ en ‘wellness’ zijn het minst in trek. Zij kennen
de laagste percentages van Nederlanders die dit soort activiteiten op jaarbasis wel
eens ondernemen.
De frequentie waarmee de verschillende vrijetijdsactiviteiten ondernomen worden,
blijkt sterk te verschillen per cluster van activiteiten. Dit varieert van gemiddeld
meerdere malen per week tot eens per twee maanden. Van alle 11 onderscheiden
clusters is de frequentie waarmee men jaarlijks funshopactiviteiten onderneemt het
hardst teruggelopen in het afgelopen decennium.
Bijna de helft van alle Nederlanders fietst recreatief
Er zijn veel Nederlanders die fietsen voor hun plezier. Deze populaire vrijetijdsactiviteit uit het cluster ‘buitenrecreatie’ had in 2015 een participatiegraad van 49 procent
(ruim 8 miljoen Nederlanders). Ruim 10 miljoen Nederlanders hebben in 2015 voor
hun plezier gewinkeld in een binnenstad. De participatiegraad van deze vorm van
funshoppen komt hiermee met 63 procent nog hoger uit dan die van recreatief fietsen. Fitness (inclusief aerobic, steps, spinning, etc.) is de meest beoefende vorm van
sport in Nederland in 2015; 3,6 miljoen Nederlanders (22 procent) hebben in 2015
hiervoor een sportschool bezocht.

Nederlanders die fitnessen bezoeken gemiddeld 1,5
keer per week de sportschool
Nederlanders die aan recreatief fietsen doen, doen dit gemiddeld genomen circa 37
keer per jaar. De frequentie van funshoppen in binnensteden bedraagt 15 keer per
jaar. Wie naar de sportschool gaat om te fitnessen, doet dat gemiddeld 1,5 keer per
week oftewel 78 keer per jaar. Van de hier uitgelichte activiteiten is ‘fitness / aerobic
/ steps / spinning / etc.’ de activiteit die door Nederlanders die hieraan doen het
vaakst wordt ondernomen.
In totaliteit onderneemt de Nederlander gemiddeld net iets meer dan vier vrijetijdsactiviteiten buitenshuis per week.
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Van de Nederlanders in de leeftijd 65 - 74 jaar fietst twee derde recreatief
De participatiegraden verschillen per vrijetijdsactiviteit per leeftijd. Zo fietsen relatief
weinig jeugdigen en jongeren (personen in de leeftijd van 13 tot en met 24 jaar) voor
hun plezier (tabel 3.1). Het zijn de babyboomers (personen in de leeftijd van 65 tot en
met 74 jaar) die het vaakst recreatief fietsen. Zij hebben natuurlijk relatief veel tijd om
dit te doen, en daarnaast laat de gezondheid dit (vaak) nog toe, zeker met de opmars
van elektrische fietsen. De leeftijdsgroep die daarentegen bovengemiddeld winkelt
voor plezier in de binnensteden is de leeftijdsgroep van 25 - 34 jarigen. Het zijn de
jongvolwassenen (personen in de leeftijd van 18 tot en met 24 jaar) die het vaakst
een sportschool bezoeken om te fitnessen (inclusief aerobic, steps, spinning, etc.).
Over het algemeen geldt dat jonge kinderen (5 jaar en jonger) en oudere senioren (75
jaar en ouder) iets minder actief zijn dan de andere leeftijdsgroepen.

Tabel 3.1

Participatie van Nederlanders aan uithuizige vrijetijdsactiviteiten naar leeftijdsgroep, 2015
leeftijd in jaren
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Bron: Jaarmeting CVTO, 2015.
* Het betreft inwoners van Nederland, exclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en tehuizen.

Vrijetijdsgedrag van Nederlanders
Gebruikerslicentie: NHL Stenden Hogeschool

177

Naast de leeftijd hangt ook het geslacht samen met de participatie aan verschillende
vrijetijdsactiviteiten. Zo hebben vrouwen een hogere participatie bij ‘gewinkeld in binnenstad’ dan mannen (tabel 3.2). Bij mannen ligt de participatie juist weer hoger bij
‘bezoek aan sportwedstrijden’.
Tabel 3.2

Participatie van Nederlanders aan uithuizige vrijetijdsactiviteiten naar geslacht, 2015
man
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% van de Nederlandse mannen/vrouwen *
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Bron: Jaarmeting CVTO, 2015.
* Het betreft inwoners van Nederland, exclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en tehuizen.

Vrije tijd vrouwen minder ‘vrij’
Uit recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat mannen
en vrouwen weliswaar een ongeveer gelijke hoeveelheid vrije tijd per week hebben, maar dat vrouwen meer tijdsdruk (een gevoel van gejaagdheid en drukte)
ervaren.
Vrouwen werken over het algemeen veelal in deeltijd, en daarmee minder dan
mannen. Vrouwen besteden echter meer tijd dan mannen aan het huishouden
en aan zorgtaken.
De vrije tijd van vrouwen is meer dan bij mannen gefragmenteerd, dat wil zeggen: opgedeeld in kleinere stukjes ‘vrij’. Ook brengen ze een groter deel van hun
vrije tijd door in aanwezigheid van kinderen en doen ze wat vaker tegelijkertijd
nog wat klusjes. Daarmee lijkt de vrije tijd van vrouwen meer belast.
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Ook voelen vrouwen zich meer dan mannen verantwoordelijk voor het emotionele welbevinden van het gezin en het reilen en zeilen thuis. Dit zogenaamde
‘emotion work’ gaat ten koste van ontspanning in hun vrije tijd. Vrouwen houden
ook gedurende hun vrije tijd vaak het gevoel ‘in functie’ te zijn en blijven ook dan
vaak meer gericht op wensen en welzijn van anderen. Vrije tijd en werk lopen
voor vrouwen dus meer door elkaar.
Bron: SCP-publicatie 2016/2, Lekker vrij? Vrije tijd, tijdsdruk en de relatie met
de arbeidsduur van vrouwen, Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau, maart
2016.

3.2

Het volume van vrijetijdsactiviteiten

De vorige paragraaf beschreef de participatie van Nederlanders aan vrijetijdsactiviteiten. Deze paragraaf gaat in op het volume: hoe vaak ondernemen Nederlanders
de diverse activiteiten?
Bijna 3,5 miljard activiteiten
In 2015 heeft de Nederlandse bevolking gezamenlijk bijna 3,5 miljard vrijetijdsactiviteiten van minimaal een uur buiten de eigen woning ondernomen. Ten opzichte van
het vergelijkbare deel binnen het CVTO 2012 - 2013 is het aantal activiteiten gedaald
met zo’n vijf procent. De daling van het volume van de uithuizige vrijetijdsmarkt kan
voor een belangrijk deel toegeschreven worden aan de verminderende populariteit
van winkelen voor plezier.

Bijna 3,5 miljard uithuizige vrijetijdsactiviteiten in 2015
Buitenrecreatie komt het vaakst voor
Het cluster ‘buitenrecreatie’ is de grootste van de elf onderscheiden clusters met
bijna 854 miljoen activiteiten op jaarbasis (24 procent van het totaal). Na ‘buitenrecreatie’ volgt ‘sport’ (figuur 3.2). Er worden op jaarbasis bijna 644 miljoen sportieve
activiteiten ondernomen door Nederlanders (18 procent). Het cluster ‘winkelen voor
plezier’ maakt met circa 473 miljoen activiteiten (14 procent) ondanks de daling wel
nog steeds de top drie van de meest omvangrijke clusters compleet.
Het minst vaak ondernemen Nederlanders activiteiten die tot het cluster ‘wellness’
behoren of bezoeken ze sportwedstrijden. Er worden zo’n 25 miljoen ontspannende
activiteiten op jaarbasis ondernomen (1 procent) en ruim 59 miljoen bezoeken aan
sportwedstrijden afgelegd (2 procent).
Elk cluster van vrijetijdsactiviteiten bestaat uit een reeks afzonderlijk onderscheiden
vrijetijdsactiviteiten. In totaal heeft het CVTO meer dan honderd van deze activiteiten
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3.2
Figuur 3.2

Aantal uithuizige vrijetijdsactiviteiten van Nederlanders, 2015*
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Bron: Weekmeting CVTO, 2015.

Tabel 3.3

Top tien van populairste uithuizige vrijetijdsactiviteiten van Nederlanders, 2015*
Aantal activiteiten
x miljoen
1 Wandeling voor plezier

441

2 Winkelen in een binnenstad

202

3 Uit eten in restaurant / eetcafé

194

4 Fietstocht voor plezier

193

5 Fitness /aerobic / steps / spinning / etc.

182

6 Winkelen voor plezier in stadsdeelcentrum of wijkcentrum

119

7 Zwemmen in een binnenbad

103

8 Onderwijs / schoolvereniging

98

9 Toertochtje met de auto

85

10 Bar/cafébezoek

79

Bron: Weekmeting CVTO, 2015.
* Het betreft inwoners van Nederland, exclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en tehuizen.
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onderscheiden. Tabel 3.3 bevat de top tien van al deze vrijetijdsactiviteiten. Deze
tabel toont de tien populairste vrijetijdsactiviteiten: de activiteiten die Nederlanders
in 2015 het vaakst hebben ondernomen.

Veel mensen beleven in hun vrije tijd plezier aan sport en cultuur
Ze bezoeken wedstrijden, uitvoeringen, tentoonstellingen of festivals, ze volgen
sport en cultuur via de media, of ze beoefenen zelf actief een tak van sport
of een vorm van cultuur. Maar in hoeverre zijn sport en cultuur gescheiden
werelden?
Sport telt meer actieve beoefenaars dan cultuur blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Daar staat tegenover dat cultuur meer bezoekers
trekt dan sport. Via de media (gedrukte media, tv, radio en internet) is het bereik
van beide heel groot.
Sport is dus groter waar het om beoefening gaat, cultuur waar het om bezoek
gaat. De opbouw van het publiek laat kleine verschillen zien. Zo is betrokkenheid bij sport wat meer iets voor jongeren en die bij cultuur wat meer iets voor
hoger opgeleiden. Toch is de overlap aanzienlijk: de helft van de mensen bracht
in 2014 (minstens één keer) een bezoek aan zowel een sport- als een cultuurevenement en de helft beoefende beide (minstens één keer). Beleven van sport
en cultuur via de media toont een overlap van 80 procent. De werelden van
sport en cultuur zijn dus niet scherp van elkaar gescheiden. Naast de overlap
in beoefening en bezoek blijkt een kleine groep sportende cultuurliefhebbers
(8 procent) zowel sportief als cultureel actief. Zij zijn gulzige ‘omnivoren’ met
veel interesse in zowel cultuur als sport. De overige mensen hebben ofwel een
voorkeur voor cultuur of juist voor sport, maar eigenlijk sluiten sport en cultuur
elkaar nooit volledig uit.
Bron: SCP-publicatie 2016/17, Sport en cultuur. Patronen in belangstelling en
beoefening, Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau, oktober 2016.

Veel wandelingen
Wandelen voor het plezier staat bovenaan de ranglijst van meest ondernomen vrijetijdsactiviteiten. In 2015 trokken Nederlanders bijna 441 miljoen keer erop uit om te
gaan lopen (tabel 3.3). Op plaats twee staat winkelen in de binnenstad ondanks het
minder grote aantal keer per jaar, maar dankzij het grotere aantal Nederlanders dat
dit onderneemt (202 miljoen keer). Uit eten gaan in een restaurant of eetcafé neemt
de derde plaats in (194 miljoen). In deze tabel zien we ook dat Nederlanders in 2015
in totaal 193 miljoen fietstochten voor plezier hebben gemaakt (waarbij ze minimaal
een uur van huis waren). Het volume van ‘fitness / aerobic / steps / spinning / etc.’
bedroeg in 2015 182 miljoen. Het bezoeken van een bar of café sluit de top tien af
(79 miljoen).
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De helft van alle activiteiten vindt plaats in de eigen gemeente
De helft van alle vrijetijdsactiviteiten ondernemen Nederlanders in hun eigen woongemeente en bijna de helft (49 procent) elders in Nederland. Een klein deel van de activiteiten (1 procent) vindt in het buitenland plaats. Het gaat hier om een dagbezoek
aan het buitenland. Ruim de helft van de vrijetijdsactiviteiten (58 procent) vindt plaats
binnen een straal van vijf kilometer vanaf het woonadres. Vooral sportactiviteiten
en verenigingsactiviteiten en hobby’s vinden vaak dichtbij huis plaats. Twee derde
van alle uithuizige vrijetijdsactiviteiten neemt, inclusief reistijd, maximaal drie uur in
beslag. Na het weekend zijn de vrijdag en de woensdag de meest populaire dagen
voor het ondernemen van vrijetijdsactiviteiten buiten de eigen woning.
Kijkend naar de verschillen tussen fietsen, funshoppen in een binnenstad en fitnessen
is fitnessen de activiteit die het vaakst in de eigen gemeente plaatsvindt (64 procent), terwijl men juist vaker elders in Nederland fietst voor het plezier (52 procent).
De gemiddelde reisafstand voor fitnessen is dan ook met 4,4 kilometer het laagst,
terwijl deze dan weer voor winkelen in binnensteden met 13,6 kilometer nog wat
hoger ligt dan voor recreatief fietsen (9,7 kilometer).
Voor recreatief fietsen en funshoppen is men gemiddeld genomen per keer bijna
drie uur van huis, terwijl dat voor een bezoek aan de sportschool bijna twee uur is.
De meest populaire dag van de week is voor elke activiteit anders; recreatief fietsen
doet men bij voorkeur op zondag (21 procent), recreatief winkelen in binnensteden
nog heel traditioneel op zaterdag (31 procent) en fitnessen op maandag (22 procent)
om de week sportief te beginnen.
De meeste vrijetijdsactiviteiten vinden plaats in de provincie Zuid-Holland
In totaal hebben Nederlanders in 2015 bijna 3,5 miljard uithuizige vrijetijdsactiviteiten
ondernomen. Omdat de meeste activiteiten dicht bij huis plaats vinden, tellen de provincies met de meeste inwoners ook het hoogste aantal vrijetijdsactiviteiten. Een op
de vijf uithuizige vrijetijdsactiviteiten vindt in Zuid-Holland plaats. Ook Noord-Holland
(17 procent) en Noord-Brabant (14 procent) zijn provincies met een groot aandeel
activiteiten.

3.3

De bestedingen aan vrijetijdsactiviteiten

We hebben kunnen lezen hoeveel Nederlanders bepaalde vrijetijdsactiviteiten ondernemen en wat het totale aantal uithuizige vrijetijdsactiviteiten is in Nederland. De
uithuizige vrijetijdsmarkt vertegenwoordigt echter ook een economische waarde. In
deze paragraaf gaan we in op de bestedingen aan vrijetijdsactiviteiten.
De uithuizige vrijetijdsmarkt vertegenwoordigt een grote economische
waarde
In totaal is door Nederlanders in 2015 een bedrag van ruim 46 miljard euro uitgegeven ten behoeve van het ondernemen van uithuizige vrijetijdsactiviteiten. Dit
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Aantal uithuizige vrijetijdsactiviteiten van Nederlanders per provincie, 2015*

Figuur 3.3

Bron: Weekmeting CVTO, 2015.
* Het betreft inwoners van Nederland, exclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en tehuizen per provincie.

bedrag komt neer op gemiddeld 13,26 euro per persoon per activiteit. Van de totale
economische waarde is bijna 33,7 miljard euro uitgegeven tijdens het ondernemen
van vrijetijdsactiviteiten buiten de eigen woning (directe kosten). De overige 12,65
miljard euro zijn uitgaven die samenhangen met vervoer (9,4 miljard) en vaste kosten
als abonnementen en lidmaatschappen (3,25 miljard) die het ondernemen van vrijetijdsactiviteiten met zich meebrengen.
Gemiddeld bijna 10 euro directe kosten per persoon per activiteit
De totale directe kosten van bijna 33,7 miljard euro uitgegeven tijdens activiteiten
komen neer op een gemiddelde besteding van 9,63 euro per persoon per activiteit
(tabel 3.4). Dit bedrag kan verder uitgesplitst worden en dan is te zien dat het grootste deel van dit bedrag opgaat aan bestedingen in winkels en aan consumpties.
Ook al wordt er bijna 34 miljard euro uitgegeven tijdens vrijetijdsactiviteiten buiten de
eigen woning, dat betekent niet dat iedere activiteit bestedingen met zich meebrengt.
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Bij ruim de helft van alle ondernomen activiteiten (55 procent) blijft de beurs namelijk
gesloten. Bij een vijfde van alle activiteiten wordt minder dan 10 euro uitgegeven.
Activiteiten behorend tot het cluster winkelen voor plezier zijn over het algemeen
de activiteiten waarbij de bestedingen het hoogst zijn. Voor verenigingsactiviteiten
en hobby’s zijn de uitgaven gemiddeld genomen het laagst (vaste kosten als abonnementen en lidmaatschappen buiten beschouwing latend).

Tabel 3.4

Gemiddelde bestedingen per persoon aan uithuizige vrijetijdsactiviteiten door Nederlanders, 2015*
€
Toegangsprijzen**

1,32

Consumpties

3,33

In winkels

4,56

Overige kosten

0,43

Totaal directe bestedingen

9,63

Vervoerskosten***

2,69

Vaste kosten****

0,94

Totale bestedingen

13,26

Bron: Weekmeting CVTO, 2015.
* Het betreft inwoners van Nederland, exclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en tehuizen.
** O.a. toegangsprijzen, deelnamekosten, huurprijzen.
*** Inclusief parkeerkosten.
**** Kosten gemaakt voor o.a. kortingskaarten, abonnementen of lidmaatschappen.

Van de door dit hoofdstuk steeds terugkerende vrij populaire activiteiten recreatief
fietsen, funshoppen in binnensteden en bezoek aan de sportschool is recreatief winkelen de activiteit met de gemiddeld hoogste uitgaven per persoon per activiteit.
Deze uitgaven bedragen bijna 38 euro per persoon waarvan een zeer groot deel
in winkels (92 procent). Tijdens een recreatieve fietstocht geven we daarentegen
gemiddeld circa anderhalve euro uit.
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Dit hoofdstuk is verzorgd door het CBS.
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Vakanties van
Nederlanders
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van het vakantiegedrag van Nederlanders. Hoeveel
Nederlanders gaan op vakantie en hoe is dit verdeeld over het jaar? Verder gaat het
hoofdstuk in op hoe lang men op vakantie gaat en welke bestemmingen in binnen- en
buitenland populair zijn. Er is ook aandacht voor de verschillende accommodaties
waarin Nederlanders verblijven en de vervoermiddelen die zij gebruiken om op hun
bestemming te komen. Het hoofdstuk sluit af met een paragraaf over vakantiebestedingen: wat kost een vakantie gemiddeld? De cijfers in dit hoofdstuk zijn afkomstig
van het ContinuVakantieOnderzoek (CVO).
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Hoofdpunten
•
In 2016 ging 81 procent van alle Nederlanders op vakantie: 12,8 miljoen
personen. Dat is vergelijkbaar met 2015 en voorgaande jaren.
•
Twee van de vijf Nederlandse vakantiegangers gingen in 2016 zowel in Nederland als in het buitenland op vakantie: 5,1 miljoen personen. Daarnaast gingen
3,3 miljoen Nederlanders alleen in eigen land op vakantie en 4,4 miljoen Nederlanders alleen in het buitenland.
•
Het totale aantal vakanties van Nederlanders in 2016 bedroeg 35,5 miljoen.
Iets minder dan de helft daarvan had een binnenlandse bestemming: 17,6
miljoen. Deze vakanties werden vooral gevierd in de zomer: 10,2 miljoen vakanties.
•
Gelderland is de populairste provincie voor vakanties in Nederland. In 2016
brachten Nederlanders ruim 2,8 miljoen vakanties door in deze provincie.
Noord-Holland is vooral populair voor korte vakanties; ruim één op de zes
korte vakanties in deze provincie heeft Amsterdam als bestemming.
•
In 2016 reisden Nederlanders voor in totaal 17,9 miljoen vakanties naar het
buitenland. Het buitenland is vooral populair voor lange vakanties: 14,3 miljoen buitenlandse vakanties duurden ten minste vier overnachtingen.
•
Frankrijk was in 2016 weer de populairste bestemming voor lange buitenlandse vakanties van Nederlanders. Nederlanders brachten hier bijna 2,2 miljoen
lange vakanties door. Wat betreft het aantal overnachtingen staat Frankrijk
eveneens aan kop: 30,2 miljoen.
•
In 2016 hebben Nederlanders in totaal 15,6 miljard euro besteed aan vakanties. Dat komt neer op ongeveer 52 euro per persoon per dag. Aan zomervakanties gaven Nederlanders ruim anderhalf keer zo veel uit als aan wintervakanties.
•
Bijna 90 procent van het totale vakantiebudget had in 2016 betrekking op
lange vakanties. De totale bestedingen aan lange buitenlandse vakanties bedroegen 11,7 miljard euro; die aan lange vakanties in Nederland kwamen uit
op 1,9 miljard euro. Aan korte vakanties in eigen land besteedden Nederlanders 1,1 miljard euro; aan korte buitenlandse trips 0,9 miljard euro.
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Tabel 4.1

Kerncijfers vakanties van Nederlanders, 2015-2016*
2015

2016

Ontwikkeling 2015-2016

Participatie

%

80

81

1 %-punt

Nederland

%

51

53

2 %-punt

Buitenland

%

60

60

0 %-punt

Lange vakantie

%

73

74

1 %-punt

Korte vakantie

%

41

42

1 %-punt

In de winterperiode

%

49

53

4 %-punt

In de zomerperiode

%

74

74

0 %-punt

Aantal vakanties

mln

35,1

35,5

1,3%

Nederland

mln

17,0

17,6

3,5%

Buitenland

mln

18,1

17,9

-0,7%

Lange vakantie

mln

22,3

22,4

0,6%

Korte vakantie

mln

12,8

13,1

2,6%

In de winterperiode

mln

13,3

14,7

10,5%

In de zomerperiode

mln

21,7

20,8

-4,3%

1,2%

Aantal overnachtingen

mln

269

272

Nederland

mln

88

91

4,4%

Buitenland

mln

182

181

-0,4%

Lange vakantie

mln

242

244

1,0%

Korte vakantie

mln

27

28

2,3%

In de winterperiode

mln

76

87

14,2%

In de zomerperiode

mln

193
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-4,0%

Uitgaven

mld euro

15,9

15,6

-1,7%

Nederland

mld euro

3,0

3,0

1,9%

Buitenland

mld euro

13,0

12,6

-2,5%

Lange vakantie

mld euro

14,0

13,6

-2,5%

Korte vakantie

mld euro

1,9

2,0

4,1%

In de winterperiode

mld euro

5,4

5,9

8,2%

In de zomerperiode

mld euro

10,5

9,8

-6,8%

Bron: CVO, CBS en NBTC-NIPO Research.
* Inwoners van Nederland met de Nederlandse nationaliteit, exclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en
tehuizen.

“Acht op de tien Nederlanders gingen in 2016 op
vakantie”
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4.1

Vakantieparticipatie

Deze paragraaf beschrijft de vakantieparticipatie van Nederlanders: welk percentage
van de Nederlanders gaat wel eens op vakantie? Daarbij wordt participatie aan korte
en lange vakanties onderscheiden, aan binnen- en buitenlandse vakanties en aan
vakanties in zomer- en winterseizoen. Tevens komt de vakantiespreiding gedurende
de loop van het jaar aan bod.gen in 2016 op vakantie”
Het ContinuVakantieOnderzoek
De cijferbron voor dit hoofdstuk is het ContinuVakantieOnderzoek (CVO). Dit is
een jaarlijks onderzoek dat NBTC-NIPO Research uitvoert. Het CBS gebruikt de
gegevens uit dit onderzoek om cijfers over het vakantiegedrag van de Nederlandse bevolking samen te stellen. Het CVO onderzoekt onderwerpen die te maken hebben met vakanties, zoals bestemmingen, vakantieduur, logiesvormen,
vervoermiddelen, en bestedingen die gerelateerd zijn aan vakanties.
De onderzoekspopulatie van het CVO omvat inwoners van Nederland met de
Nederlandse nationaliteit, exclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en
tehuizen. Om de benodigde gegevens te verzamelen, wordt een aselecte steekproef getrokken uit het panel van NIPO. Ruim 6 duizend personen vullen thuis
via hun eigen pc vier keer per jaar een elektronische vragenlijst in over hun
vakantie(s) in de drie voorafgaande maanden. Om zoveel mogelijk te voorkomen
dat respondenten vakanties vergeten, noteren ze direct na afloop van iedere
vakantie enkele kerngegevens in een speciaal schema. De steekproef wordt
gewogen naar een aantal bekende populatiekenmerken.

81 procent gaat op vakantie
In 2016 gingen 12,8 miljoen Nederlanders op vakantie.1 Dat komt overeen met 81
procent van alle Nederlanders. Dat aandeel was in 2015 vergelijkbaar, namelijk 80
procent (tabel 4.2). Dit percentage is sinds 2002 stabiel, wat ook betekent dat ieder
jaar één op de vijf Nederlanders thuisblijft. Onder de thuisblijvers vallen voornamelijk
personen die niet werkzaam zijn, zoals gepensioneerden en mensen met een uitkering. Van alle Nederlanders die in 2016 op vakantie gingen, ging 72 procent vaker
dan één keer. Dit komt overeen met 58 procent van alle Nederlanders. Vooral personen uit huishoudens met een hoog inkomen gingen vaker dan één keer op vakantie.
Lange vakanties meer in trek dan korte vakanties
In 2016 trokken 11,7 miljoen Nederlanders erop uit voor één of meer lange vakanties, die ten minste vier overnachtingen omvatten (zie tekstkader ‘Vakanties’). Daarnaast ondernamen 6,7 miljoen Nederlanders (ook) een korte vakantie (tabel 4.3).
1

Inwoners van Nederland met de Nederlandse nationaliteit, exclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en
tehuizen.
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Tabel 4.2

Vakantieparticipatie, 2002-2016
2002

2010

2014

2015

2016

Totaal aantal Nederlanders*

mln

15,2

15,6

15,8

15,8

15,8

Nederlanders op vakantie

mln

12,3

12,7

12,5

12,7

12,8

Vakantieparticipatie van Nederlanders

%

Totaal aantal ondernomen vakanties

mln

81

81

80

80

81

35,5

36,1

35,1

35,1

35,5

Bron: CVO, CBS en NBTC-NIPO Research.
*Inwoners van Nederland met de Nederlandse nationaliteit, exclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en
tehuizen.

Lange vakanties zijn dus meer in trek dan korte vakanties. De verhouding tussen
deelname aan lange en korte vakanties is de afgelopen jaren nauwelijks veranderd.
Bijna de helft van alle vakantiegangers ging in 2016 uitsluitend weg voor lange vakanties: 6,1 miljoen personen. Het aantal Nederlanders met alleen korte vakanties was
aanzienlijk kleiner: 1,1 miljoen. Dit komt overeen met 9 procent van alle vakantiegangers. In huishoudens met hogere inkomens en gezinnen met kinderen tot en met
12 jaar gaat men relatief vaak zowel op lange als korte vakanties. Alleenstaanden
daarentegen houden relatief vaak geen vakantie.

Vakanties
In het CVO is de definitie van vakantie een verblijf met ten minste één overnachting buiten de eigen woning voor ontspanning of plezier. Logeren bij familie,
vrienden of kennissen in het buitenland valt eveneens onder het begrip vakantie.
Een verblijf bij familie, vrienden of kennissen in Nederland telt niet mee, tenzij de
bewoners de hele tijd of de meeste dagen afwezig waren. De vakantie van een
gezin met vier personen telt in het CVO mee als vier vakanties.
Voor een lange vakantie geldt dat deze ten minste vier opeenvolgende overnachtingen omvat. Een korte vakantie duurt ten minste één en ten hoogste drie
opeenvolgende overnachtingen.
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Tabel 4.3

Vakantieparticipatie naar duur, 2002-2016*
2002

2010

2014

2015

2016

11,7

x mln Nederlanders**
Lange vakantie(s)

11,3

11,7

11,4

11,5

Korte vakantie(s)

6,3

6,5

6,5

6,6

6,7

Uitsluitend lange vakantie(s)

6,0

6,2

6,1

6,1

6,1

Uitsluitend korte vakantie(s)

1,0

1,0

1,1

1,2

1,1

Zowel lange als korte vakantie(s)

5,3

5,6

5,4

5,4

5,6

Bron: CVO, CBS en NBTC-NIPO Research.
* Door afronding tellen de afzonderlijke categorieën niet altijd op tot het totaal.
** Inwoners van Nederland met de Nederlandse nationaliteit, exclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en
tehuizen.

9,5 miljoen Nederlanders naar het buitenland
In 2016 gingen 9,5 miljoen Nederlanders naar het buitenland op vakantie (tabel
4.4).2 Bijna de helft van hen ging uitsluitend naar het buitenland, onder wie veel
studenten en personen uit huishoudens met kinderen in de leeftijd van 13 tot 18 jaar.
In 2016 gingen 5,1 miljoen Nederlanders zowel naar het binnen- als buitenland op
vakantie. Dit zijn vaak personen uit een huishouden met een hoog inkomen. In 2016
brachten 8,4 miljoen Nederlanders een vakantie in eigen land door. Voor 3,3 miljoen
van hen bleef het bij een vakantie in eigen land; ongeveer een kwart van het totale
aantal vakantiegangers. Dit betreft relatief vaak personen met een lagere opleiding
en uit een huishouden met kinderen jonger dan 13 jaar. Sinds 2010 is het aantal
personen in de vijf in tabel 4.4 opgenomen categorieën vrij stabiel.

Tabel 4.4

Vakantieparticipatie naar bestemming, 2002-2016*
2002

2010

2014

2015

2016

x mln Nederlanders**
Vakantie(s) in buitenland

9,0

9,6

9,4

9,5

9,5

Vakantie(s) in binnenland

8,1

8,3

8,0

8,1

8,4

Uitsluitend vakantie(s) in buitenland

4,2

4,4

4,6

4,5

4,4

Uitsluitend vakantie(s) in binnenland

3,2

3,1

3,2

3,2

3,3

Vakantie(s) in zowel buiten- als binnenland

4,9

5,2

4,8

5,0

5,1

Bron: CVO, CBS en NBTC-NIPO Research.
* Door afronding tellen de afzonderlijke categorieën niet altijd op tot het totaal.
** Inwoners van Nederland met de Nederlandse nationaliteit, exclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en
tehuizen.

2		 Vakanties naar Caribisch Nederland tellen mee als buitenlandse vakanties en dus niet als binnenlandse vakanties.
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Seizoenindeling winter/zomer
In dit hoofdstuk worden vakanties in de zomer en vakanties in de winter onderscheiden. De startdatum van de vakantie is daarbij bepalend. Een vakantie die
in de zomer begint en doorloopt in de winter telt nog als zomervakantie. De winterperiode loopt van oktober tot en met april, en de zomerperiode van mei tot
en met september. De zomerperiode duurt voor deze cijfers dus twee maanden
korter dan de winterperiode.

Meerderheid gaat in zomer én winter op vakantie
In 2002 ondernam 46 procent van de vakantiegangers zowel een zomer- als een
wintervakantie (zie tekstkader ‘Seizoenindeling winter/zomer’). Dit aandeel was in
2016 gegroeid tot 57 procent. Dit betrof 7,3 miljoen personen (tabel 4.5). Vooral
personen met een hoog inkomen trokken er in beide perioden op uit. Daarnaast gingen 4,5 miljoen Nederlanders alleen in de zomer, en 1,1 miljoen Nederlanders alleen
in de winter weg. Huishoudens met kinderen tot 18 jaar gaan vooral in de zomer op
vakantie. Ongeveer de helft van deze huishoudens gaat ook in de winter op vakantie.
Tabel 4.5

Vakantieparticipatie naar seizoen, 2002-2016*
2002

2010

2014

2015

2016

11,7

x mln Nederlanders**
Vakantie(s) in zomer

11,5

11,7

11,4

11,7

Vakantie(s) in winter

6,4

8,3

7,9

7,7

8,3

Uitsluitend vakantie(s) in zomer

5,9

4,5

4,6

5,0

4,5

Uitsluitend vakantie(s) in winter

0,8

1,1

1,1

1,0

1,1

Vakantie(s) in zowel zomer als winter

5,6

7,2

6,8

6,7

7,3

Bron: CVO, CBS en NBTC-NIPO Research.
* Door afronding tellen de afzonderlijke categorieën niet altijd op tot het totaal.
** Inwoners van Nederland met de Nederlandse nationaliteit, exclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en
tehuizen.

Begin augustus bijna 2,7 miljoen Nederlanders op vakantie
Figuur 4.1 laat zien hoeveel Nederlanders er in 2016 per week op een lange vakantie
waren. De meeste lange vakanties werden buiten Nederland doorgebracht. In juli en
augustus worden zoals ieder jaar de meeste lange vakanties genoten. In de eerste
week van augustus was het aantal vakantiegangers het grootst: ruim 2,7 miljoen
Nederlanders genoten in die week van een lange vakantie. Van hen verbleven er 1,9
miljoen in het buitenland en 0,8 miljoen in eigen land. Buiten de zomervakantie toont
figuur 4.1 de gebruikelijke pieken rond de herfstvakantie, de kerstvakantie en de
voorjaarsvakantie. De vakantiespreiding toont voor binnen- en buitenland ongeveer
hetzelfde verloop.
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Figuur 4.1

Nederlanders op lange vakantie naar kalenderweek, oktober 2015 t/m september 2016* ** ***

Kerstperiode
Herfstperiode

Krokusperiode

Paasperiode
Voorseizoen

2000

Naseizoen
ZomervakanGe

Kerstmis
25-26 dec.

Pasen
27-28 maart

Hemelvaart
5 mei
Pinksteren
15-16 mei

1500

x 1.000

Hoogseizoen

1000
MeivakanGe
HerfstvakanGe

KerstvakanGe

KrokusvakanGe

500

0
okt.

nov. dec.

jan.

feb.

mrt.

Nederland

apr.

mei

juni

juli

aug.

sep.

Buitenland

Bron: CVO, CBS en NBTC-NIPO Research.
* Verblijf buiten de eigen woning voor ontspanning of plezier met ten minste vier opeenvolgende overnachtingen.
** Betreft gemiddelde van het aantal Nederlanders per dag in de betreffende week.
*** Inwoners van Nederland met de Nederlandse nationaliteit, exclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en
tehuizen.

Eigen land populair voor korte vakanties
Voor een korte vakantie bleven Nederlanders vaak in eigen land. De spreiding van
binnenlandse korte vakanties laat een ander patroon zien dan de spreiding van buitenlandse korte vakanties (figuur 4.2). Korte buitenlandse reisjes waren in 2016 vrij
gelijkmatig over het jaar verdeeld; korte binnenlandse trips piekten rond Kerst en in
het voorseizoen. In 2016 viel het hoogtepunt rond Pasen: ruim 147 duizend Nederlanders waren in het Paasweekend weg in eigen land. Daarnaast waren er pieken
vlak voor de start van het hoogseizoen (145 duizend) en rond de meivakantie (133
duizend).
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Figuur 4.2

Nederlanders op korte vakantie naar kalenderweek, oktober 2015 t/m september 2016* ** ***
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Bron: CVO, CBS en NBTC-NIPO Research.
* Verblijf buiten de eigen woning voor ontspanning of plezier met ten minste één en ten hoogste drie opeenvolgende
overnachtingen.
** Betreft gemiddelde van het aantal Nederlanders per dag in de betreffende week.
*** Inwoners van Nederland met de Nederlandse nationaliteit, exclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en
tehuizen.

4.2

Vakanties in Nederland

Vakanties van Nederlanders in eigen land staan centraal in deze paragraaf. Hoe vaak,
hoe lang en wanneer gaan Nederlanders weg in eigen land? Ook de vervoermiddelen
en logiesaccommodaties die Nederlanders gebruiken voor hun binnenlandse vakantie komen in deze paragraaf aan bod.
Bijna de helft van alle vakanties is in eigen land
Nederlanders hebben in 2016 in totaal 17,6 miljoen vakanties in eigen land ondernomen. Dit is iets minder dan de helft van het totale aantal vakanties (35,5 miljoen).
Vooral korte vakanties hebben vaak een binnenlandse bestemming: 9,5 miljoen vakanties in eigen land duurden maximaal drie nachten (tabel 4.6). Dat komt overeen
met 54 procent van alle binnenlandse vakanties in 2016.
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Tabel 4.6

Aantal binnenlandse vakanties van Nederlanders naar seizoen, 2002-2016* **
Lange vakanties
2002

2010

2014

Korte vakanties

2015

2016

x mln

2002

2010

2014

2015

2016

x mln

In de winterperiode

2,8

2,9

2,3

2,2

2,8

4,4

4,6

4,6

4,4

4,6

In de zomerperiode

6,4

5,6

5,4

5,7

5,3

5,1

4,6

4,9

4,7

4,9

Totaal

9,2

8,5

7,7

7,9

8,1

9,5

9,2

9,5

9,1

9,5

Bron: CVO, CBS en NBTC-NIPO Research.
* Door afronding tellen de afzonderlijke categorieën niet altijd op tot het totaal.
** Inwoners van Nederland met de Nederlandse nationaliteit, exclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en
tehuizen.

Verschillende onderzoeken, verschillende cijfers
Hoofdstuk 7 van deze publicatie bevat cijfers over het binnenlandse toerisme,
gebaseerd op de Statistiek Logiesaccommodaties (SLA) van het CBS. In dit
hoofdstuk over vakanties van Nederlanders komen ook cijfers over binnenlands
toerisme aan bod. Deze zijn echter afkomstig uit het ContinuVakantieOnderzoek
(CVO). De cijfers van beide onderzoeken zijn niet goed met elkaar te vergelijken,
vanwege diverse verschillen. Zo bevraagt het CVO de vakantieganger zelf (zie
ook het tekstkader over het CVO eerder in dit hoofdstuk), terwijl de SLA zich
richt op de bedrijven die gasten ontvangen. De SLA neemt kleine accommodaties niet mee, terwijl het CVO geen ondergrens hanteert. Voor het CVO telt
verblijf in een eigen vakantiehuis of tweede woning gewoon mee, net als verblijf
in een door particulieren verhuurde accommodatie. De SLA richt zich enkel
op accommodaties die bedrijfsmatig worden verhuurd. Daarnaast bestaan er
andere verschillen, waaronder het zakelijke toerisme dat in het CVO niet meetelt
en in de SLA wel. Welke van deze bronnen het meest geschikt is, hangt daarom
af van het doel waarvoor de cijfers gebruikt worden.
Meeste binnenlandse vakanties in de zomer
De meeste binnenlandse vakanties vinden plaats in het zomerseizoen. Dit komt doordat de lange vakanties zich hoofdzakelijk in de zomer concentreren: 65 procent van
de lange vakanties vond in 2016 plaats in de zomer. Dit percentage is al jaren vrij
stabiel.
In de zomer van 2016 gingen Nederlanders iets minder vaak voor een lange vakantie weg in eigen land dan een jaar eerder: 5,3 miljoen keer tegen 5,7 miljoen keer
(tabel 4.6). Het aantal korte zomervakanties in Nederland steeg echter licht: van 4,7
miljoen in 2015 tot 4,9 miljoen in 2016. Het aantal korte en lange vakanties in de
winterperiode is in 2016 ten opzichte van een jaar eerder eveneens licht gestegen.
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Gelderland het meest in trek
De provincie Gelderland is sinds jaar en dag het meest populair voor zowel korte als
lange vakanties in Nederland (tabel 4.7). In 2016 brachten Nederlanders ruim 2,8
miljoen vakanties door in deze provincie. Dat komt overeen met 16 procent van alle
binnenlandse vakanties. Dit aandeel is in de afgelopen jaren nauwelijks veranderd.
Ook Limburg en Noord-Brabant zijn in trek. Deze provincies trokken in 2016 elk 12
procent van alle binnenlandse vakanties. De laatste jaren is dit aandeel vrij stabiel.
Noord-Holland is vooral populair voor korte vakanties. Bijna één op de zes korte
vakanties in deze provincie heeft Amsterdam als bestemming. Ook Noord-Brabant is
zeer in trek als bestemming voor korte vakanties.
Tabel 4.7

Aantal binnenlandse vakanties van Nederlanders naar bestemmingsprovincie, 2002-2016* **
Lange vakanties
2002

2010

2014

Korte vakanties

2015

2016

x 1.000

2002

2010

2014

2015

2016

x 1.000

Gelderland

1.540

1.430

1.310

1.440

1.350

1.450

1.550

1.620

1.490

1.460

Limburg

1.080

1.020

1.080

1.040

960

1.170

1.180

1.030

1.020

1.130

Noord-Brabant

1.070

850

730

790

860

1.210

1.300

1.110

1.060

1.220

Drenthe

850

910

820

790

900

710

770

680

730

850

Noord-Holland

850

890

860

890

790

1.080

1.030

1.140

1.060

940

Overijssel

810

820

750

700

780

760

650

690

810

780

Zuid-Holland

620

530

360

390

410

1.000

750

940

870

990

Zeeland

970

790

660

690

720

710

600

680

630

650

Friesland

790

710

600

580

690

650

580

590

620

640

Flevoland

120

130

210

210

260

130

290

420

230

280

Utrecht

370

190

170

220

180

420

330

360

360

350

Groningen

150

210

150

140

150

230

200

240

230

220

9.200

8.480

7.690

7.880

8.060

9.510

9.230

9.480

9.110

9.520

Totaal Nederland

Bron: CVO, CBS en NBTC-NIPO Research.
* Inwoners van Nederland met de Nederlandse nationaliteit, exclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en
tehuizen.
** Door afronding tellen de afzonderlijke categorieën niet altijd op tot het totaal.
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Logiesvormen
In dit hoofdstuk komt het onderscheid tussen verschillende logiesvormen aan bod.
Het gaat dan om enerzijds ‘eigen recreatieve accommodatie’ en anderzijds ‘toeristische accommodatie’. Deze vormen zijn als volgt gedefinieerd.
Een eigen recreatieve accommodatie betreft logies in een eigen vakantiehuis, of in
een eigen mobiel onderkomen op een vaste standplaats.
Een toeristische accommodatie betreft logies in een accommodatie van anderen,
of in een eigen onderkomen op een tijdelijke standplaats.

Toeristische accommodaties meest gebruikt
In 2016 maakten Nederlanders bij 14,5 miljoen binnenlandse vakanties gebruik van
een toeristische accommodatie zoals een hotelkamer, een gehuurd vakantiehuisje
of een tent (zie tekstkader ‘Logiesvormen’). Dit komt overeen met 82 procent van
alle binnenlandse vakanties. Bij 3,1 miljoen vakanties was een eigen recreatieve accommodatie het onderkomen (tabel 4.8). Dit betreft bijvoorbeeld een eigen tweede
(zomer)huisje of stacaravan. De verhouding tussen deze twee typen logiesvormen is
sinds 2010 nauwelijks veranderd. In 2002 waren vakanties in eigen recreatieve accommodaties echter veel populairder, vooral voor korte vakanties. Het aandeel korte
vakanties in deze logiesvorm is met bijna 15 procentpunten gedaald, tot 17 procent
in 2016. Bij lange vakanties is het aandeel van de eigen recreatieve accommodatie
niet veel veranderd.
Verblijf in eigen onderkomen verder gedaald
Nederlanders verbleven voor een binnenlandse vakantie in 2016 minder vaak in een
eigen recreatieve accommodatie. Deze daling is volledig toe te schrijven aan de
korte vakanties; het aantal korte vakanties in een eigen onderkomen nam af van 1,7
miljoen in 2015 tot 1,6 miljoen in 2016 (tabel 4.8). Vooral het aantal vakanties in een
eigen zomerhuisje nam af. Dit gold niet alleen voor de korte, maar ook voor de lange
vakanties. Daarentegen zijn in 2016 voor eerst in lange tijd weer meer vakanties
doorgebracht in een stacaravan of in een toercaravan of vouwwagen op een vaste
standplaats. Bij de korte vakanties was dit echter niet genoeg om het teruggelopen
aantal vakanties in een eigen vakantiehuisje te compenseren.
2015-2016: weinig verschuivingen in populariteit accommodaties
Figuur 4.3 toont de populariteit van de verschillende logiesvormen voor binnenlandse
vakanties in 2015 en 2016. Hier wordt tevens het onderscheid tussen lange en korte
vakanties getoond. Over het algemeen hebben er weinig verschuivingen plaatsgevonden. Voor lange vakanties zijn in beide jaren gehuurde vakantiehuisjes en appartementen nog steeds het meest in trek; voor korte vakanties vooral hotelkamers. Bij
korte vakanties was een eigen recreatieve accommodatie in 2016 wel iets minder
geliefd dan het jaar ervoor.
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Tabel 4.8

Aantal binnenlandse vakanties van Nederlanders naar logiesvorm, 2002-2016* **
Lange vakanties
2002

2010

2014

Korte vakanties

2015

2016

x 1.000

2002

2010

2014

2015

2016

x 1.000

Eigen recreatieve
accommodatie

2030

1780

1480

1490

1490

3070

2110

2090

1700

1590

Zomerhuisje,
vakantiebungalow,
tweede woning

570

580

600

660

530

560

560

710

780

570

(Sta)caravan, vouwwagen

1100

840

650

580

730

1920

1240

1060

720

830

300

270

190

160

160

460

230

240

120

140

Overige eigen
recreatieve
accommodatie

70

100

50

90

60

140

80

80

80

50

Toeristische
accommodatie

7170

6690

6220

6380

6580

6440

7120

7390

7420

7930

Woning van een
particulier***

720

680

900

770

890

470

460

640

810

890

Hotel

640

500

470

540

530

2060

2780

3210

3160

3420

(Kajuit)boot

Pension, bed &
breakfast
Appartement
Zomerhuisje, vakantiebungalow
Tent,
bungalowtent
(Mobiele) caravan,
vouwwagen,
camper

60

100

70

80

70

120

230

270

340

350

230

240

110

130

160

110

130

130

110

90

3130

3160

2860

3040

3060

2020

2170

1840

1820

1860

560

320

340

380

380

430

370

410

310

410

1480

1450

1300

1310

1300

560

510

540

500

500

Cruiseschip, zeiljacht, motorjacht

70

40

50

50

20

90

50

70

40

60

Jeugdherberg of
andere groepsaccommodatie

160

110

70

60

120

460

330

220

230

250

Overige
accommodaties

120

90

30

30

50

130

100

70

100

110

9200

8480

7690

7880

8070

9510

9230

9480

9120

9520

Totaal

Bron: CVO, CBS en NBTC-NIPO Research.
*Inwoners van Nederland met de Nederlandse nationaliteit, exclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en
tehuizen.
**Door afronding tellen de afzonderlijke categorieën niet altijd op tot het totaal.
***Exclusief vakanties bij familie, vrienden of kennissen, tenzij deze de hele tijd of de meeste dagen afwezig waren.
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Figuur 4.3

Binnenlandse vakanties van Nederlanders naar duur en logiesvorm, 2015-2016*
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Bron: CVO, CBS en NBTC-NIPO Research.
* Inwoners van Nederland met de Nederlandse nationaliteit, exclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en
tehuizen.
** Exclusief vakanties bij familie, vrienden, of kennissen, tenzij deze de hele tijd of de meeste dagen afwezig waren.

Negen op de tien binnenlandse vakanties met de auto
Nederlanders die in 2016 op binnenlandse vakantie gingen, deden dat in 90 procent
van de gevallen met de auto (zie tekstkader ‘Vervoermiddelen’). Het gaat dan om
15,8 miljoen autovakanties (tabel 4.9). De trein komt op de tweede plaats met ruim
5 procent van de binnenlandse vakanties. De trein wordt bijna drie keer zo vaak
gebruikt als vervoermiddel voor korte vakanties (8 procent) als voor lange vakanties
(3 procent) in eigen land. Fietsvakanties hebben een zeer klein aandeel in alle binnenlandse vakanties van iets meer dan 1 procent. Deze verhoudingen zijn in de loop
der jaren weinig veranderd.

Vakanties van Nederlanders
Gebruikerslicentie: NHL Stenden Hogeschool

199

Tabel 4.9

Aantal binnenlandse vakanties van Nederlanders naar vervoermiddel, 2002-2016* **
Lange vakanties
2002

2010

2014

Korte vakanties

2015

2016

x 1.000

2002

2010

2014

2015

2016

x 1.000

Auto

8.160

7.760

7.070

7.330

7.400

8.490

8.330

8.430

8.200

8400

Trein

390

280

280

210

250

470

530

630

590

720

Fiets

180

150

140

130

130

150

130

190

100

140

Overig vervoer

460

290

210

200

280

400

240

230

220

250

9.200

8.480

7.700

7.880

8.070

9.510

9.230

9.480

9.110

9.520

Totaal

Bron: CVO, CBS en NBTC-NIPO Research.
*Inwoners van Nederland met de Nederlandse nationaliteit, exclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en
tehuizen.
**Door afronding tellen de afzonderlijke categorieën niet altijd op tot het totaal.

Vervoermiddelen
Dit hoofdstuk beschrijft onder andere welke vervoermiddelen Nederlanders gebruiken om op hun vakantiebestemming te komen. In sommige gevallen gebruiken
vakantiegangers meerdere, verschillende voertuigen voor dezelfde vakantie. Een
voorbeeld is een fietsvakantie waarbij de fietser ook een deel van het traject met
de trein aflegt. In die gevallen telt het voertuig waarmee de vakantieganger de
langste afstand heeft afgelegd als ’het’ vervoermiddel.

Gemiddelde vakantie in eigen land duurt 6,2 dagen
Vakanties van Nederlanders in eigen land duurden in 2016 gemiddeld 6,2 dagen.
Dit is de gemiddelde duur van alle binnenlandse vakanties, lang en kort samen. Een
korte binnenlandse vakantie duurde gemiddeld 3,1 dagen; een lange binnenlandse
vakantie 9,9 dagen (tabel 4.10). Lange vakanties van Nederlanders in eigen land
duurden in 2016 gemiddeld iets korter dan in 2002. In dat jaar duurde een lange
vakantie in eigen land gemiddeld 10,5 dagen. In de zomer duren lange vakanties in
eigen land langer dan in de winter. Een lange binnenlandse zomervakantie duurde in
2016 gemiddeld 11 dagen, een lange wintervakantie net geen 8 dagen. Hiermee is
de gemiddelde vakantieduur van vakanties in Nederland ten opzichte van 2002 voor
zomervakanties gedaald (11,7 dagen in 2002). Voor wintervakanties is deze duur
gelijk gebleven.
Overnachtingen korte vakanties in zomer en winter gelijk
In 2016 brachten Nederlanders in totaal 92 miljoen nachten door op vakantie in eigen land. Ruim 78 procent daarvan komt voor rekening van lange vakanties, zo’n 72
miljoen overnachtingen (tabel 4.11). Het totale aantal overnachtingen ligt 15 procent
lager dan de 108 miljoen vakantieovernachtingen in 2002. Dit komt vrijwel geheel
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Tabel 4.10

Gemiddelde duur van lange binnenlandse vakanties van Nederlanders naar seizoen, 2002-2016*
2002

2010

2014

2015

2016

dagen
In de winterperiode

7,9

7,8

7,7

7,9

7,9

In de zomerperiode

11,7

10,8

10,5

10,4

11,0

Totaal

10,5

9,8

9,6

9,7

9,9

Bron: CVO, CBS en NBTC-NIPO Research.
* Inwoners van Nederland met de Nederlandse nationaliteit, exclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en
tehuizen.

voor rekening van de lange vakanties. Wel is er in 2016 sprake van een toename van
3 miljoen overnachtingen ten opzichte van 2015. In dat jaar lag het aantal nachten
tijdens lange vakanties in Nederland nog op 69 miljoen.
In de zomer van 2016 brachten Nederlanders 63 miljoen nachten door tijdens binnenlandse vakanties. Dit is bijna drie kwart van het totale aantal overnachtingen in
Nederland in dat jaar. In de winterperiode lag het aantal overnachtingen tijdens binnenlandse vakanties op 28 miljoen. Het gros van de overnachtingen tijdens lange vakanties in Nederland, namelijk 53 miljoen, vindt plaats in de zomer. Dit is 74 procent
van het totale aantal nachten tijdens lange binnenlandse vakanties. Voor korte vakanties is die verdeling tussen overnachtingen in de zomer en in de winter ongeveer
gelijk. De 19 miljoen nachten tijdens korte binnenlandse vakanties vallen ongeveer
even vaak in de zomer als in de winter.
Tabel 4.11

Aantal overnachtingen van Nederlanders tijdens binnenlandse vakanties naar seizoen, 2002-2016* **
Lange vakanties
2002

2010

2014

Korte vakanties

2015

2016

x mln

2002

2010

2014

2015

2016

x mln

In de winterperiode

19

20

15

15

19

10

10

10

9

9

In de zomerperiode

69

55

51

54

53

11

10

11

10

10

Totaal

88

74

66

69

72

20

20

20

19

20

Bron: CVO, CBS en NBTC-NIPO Research.
* Inwoners van Nederland met de Nederlandse nationaliteit, exclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en
tehuizen.
**Door afronding tellen de afzonderlijke categorieën niet altijd op tot het totaal.
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4.3

Vakanties in het buitenland

De vorige paragraaf beschreef vakanties van Nederlanders in eigen land; deze paragraaf stelt vakanties van Nederlanders in het buitenland centraal. Daarbij komen
opnieuw onderwerpen aan bod zoals vakanties in het winter- en zomerseizoen, populaire bestemmingen, logiesvormen en vervoermiddelen.
Buitenlandse vakanties meestal lange zomervakanties
In 2016 hielden Nederlanders 17,9 miljoen vakanties in het buitenland. Dit waren er
0,3 miljoen meer dan het aantal binnenlandse vakanties in dat jaar. Deze verhouding
tussen het aantal binnen- en buitenlandse vakanties is al jaren ongeveer gelijk. Het
buitenland is vooral populair voor lange vakanties: 14,3 miljoen buitenlandse vakanties duurden vier of meer overnachtingen (tabel 4.12). Dit komt overeen met 80
procent en is al jaren ongeveer gelijk.
Van alle lange buitenlandse vakanties in 2016 brachten Nederlanders bijna 60 procent door tijdens de zomerperiode. Het aantal lange zomervakanties is minder dan
in 2015 (9,1 miljoen tegenover 9,7 miljoen), het aantal lange wintervakanties juist
meer (5,2 miljoen tegenover 4,7 miljoen). Het aantal korte buitenlandse winter- en
zomervakanties is in 2016 vrijwel niet veranderd. Anders dan bij de lange vakanties,
ligt in 2016 het aantal korte vakanties in de winter ruim een derde hoger dan in de
zomer (2,1 tegen 1,5 miljoen vakanties). Deze verhouding tussen korte vakanties in
de winter en de zomer is al jaren stabiel. Het aantal wintersportvakanties ligt al jaren
rond 1 miljoen, dit zijn vrijwel altijd lange vakanties van 4 of meer overnachtingen.
In 2016 was het aandeel wintersportvakanties ruim 6 procent van het totale aantal
lange vakanties (0,9 miljoen wintersportvakanties op 14,3 miljoen lange vakanties).
Tabel 4.12

Aantal buitenlandse vakanties van Nederlanders naar seizoen, 2002-2016* **
Lange vakanties
2002

2010

2014

Korte vakanties

2015

2016

x mln

2002

2010

2014

2015

2016

x mln

In de winterperiode

4,6

5,3

4,8

4,7

5,2

2,1

2,2

2,0

2,1

2,1

w.o. wintersport

1,1

1,0

0,9

0,9

0,9

0,1

0,0

0,0

0,1

0,1

In de zomerperiode

8,6

9,5

9,6

9,7

9,1

1,5

1,5

1,5

1,6

1,5

13,2

14,8

14,4

14,4

14,3

3,6

3,6

3,5

3,7

3,6

Totaal

Bron: CVO, CBS en NBTC-NIPO Research.
* Inwoners van Nederland met de Nederlandse nationaliteit, exclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en
tehuizen.
** Door afronding tellen de afzonderlijke categorieën niet altijd op tot het totaal.
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Frankrijk populairste vakantieland in 2016
In 2016 is Frankrijk met bijna 2,2 miljoen vakanties weer de nummer één bestemming van Nederlanders voor lange vakanties in het buitenland.3 Frankrijk bekleedt
deze koppositie al jaren, maar was die in 2014 een jaar kwijt aan Duitsland (tabel
4.13). Duitsland handhaaft in 2016 haar tweede plaats en komt met een stijging
van 120 duizend lange vakanties op bijna 2,1 miljoen vakanties. Spanje blijft in rap
tempo stijgen en telt afgerond net als Duitsland 2,1 miljoen vakanties. Sinds 2010
is de populariteit van de belangrijkste vakantielanden nauwelijks veranderd. In 2002
lagen de verhoudingen wel flink anders. In dat jaar was Frankrijk de onbetwiste favoriet, gevolgd door Spanje en Duitsland. Sindsdien is de populariteit van Frankrijk
gedaald en die van Duitsland gestegen. Ook het aantal lange vakanties naar België
en Zwitserland is flink gedaald. Het aantal lange vakanties naar Spanje, Italië en de
Verenigde Staten is daarentegen sinds 2002 aanzienlijk toegenomen.

3

In deze alinea gaat het om de populariteit gemeten naar het aantal vakanties. Maar ook wanneer het aantal overnachtingen als graadmeter geldt, is Frankrijk favoriet (zie ook tabel 4.19).

Tabel 4.13

Aantal lange buitenlandse vakanties van Nederlanders naar land van bestemming, 2002-2016* **
2002

2010

2014

2015

2016

x 1.000
Frankrijk

2.650

2.320

2.100

2.190

2.160

Duitsland

1.510

2.100

2.110

1.960

2.080

Spanje

1.640

1.500

1.720

1.850

2.060

770

910

980

960

1.070

1.030

1.130

1.090

1.090

1.060

Italië
Oostenrijk
België

970

830

650

580

610

Griekenland

560

610

720

690

510

Verenigd Koninkrijk

460

480

520

520

500

Turkije

610

800

760

690

480

Portugal

240

300

430

360

460

Verenigde Staten

230

430

380

390

410

Noorwegen, Zweden, Finland

220

300

280

310

290

Verre Oosten

140

380

300

190

250

Zwitserland

390

280

240

260

210

1.780

2.430

2.160

2.350

2.200

13.170

14.810

14.420

14.390

14.330

Overige landen

Totaal
Bron: CVO, CBS en NBTC-NIPO Research.

* Inwoners van Nederland met de Nederlandse nationaliteit, exclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en
tehuizen.
** Door afronding tellen de afzonderlijke categorieën niet altijd op tot het totaal.
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In de subtop treden het laatste jaar behoorlijke verschuivingen op. Het aantal vakanties naar Turkije en Griekenland is sinds 2014 bijvoorbeeld drastisch gedaald.
Voor Turkije betekent dit bijna een derde minder vakanties, voor Griekenland ruim
een kwart. Maar ook het aantal vakanties naar Zwitserland ligt met 210 duizend
lange vakanties in 2016 bijna een vijfde lager dan in het jaar daarvoor. Belangrijkste
stijgers zijn naast Spanje en Duitsland ook Italië en Portugal. Relatief steeg het aantal
lange vakanties naar Portugal het meest, namelijk met ruim een kwart tussen 2015
en 2016.
Korte buitenlandse vakanties vooral naar buurlanden
Voor korte buitenlandse vakanties doen Nederlanders in 2016 voornamelijk de buurlanden aan. De laatste jaren was Duitsland steeds de favoriete vakantiebestemming
over de grens, met ruim 1,4 miljoen korte vakanties in 2016 (tabel 4.14). Vier van de
tien korte buitenlandse vakanties van Nederlanders heeft Duitsland als bestemming.
België, dat tussen 2010 en 2014 flink aan populariteit inboette, kende in 2015 een
opleving. In 2016 trokken Nederlanders 730 duizend keer naar België voor een korte vakantie, wat circa 14 procent minder was dan in 2015. Ten opzichte van 2010 is
het aandeel vakanties naar België met 12 procentpunten gedaald. Het aandeel korte
vakanties naar Frankrijk daalde ook, namelijk met bijna 4 procentpunten. Grootste
stijgers zijn Duitsland met bijna 9 procentpunten en landen die wat verder weg liggen
met bijna 6 procentpunten (in de tabel: overige landen).
Tabel 4.14

Aantal korte buitenlandse vakanties van Nederlanders naar land van bestemming, 2002-2016* **
2002

2010

2014

2015

2016

1.440

x 1.000
Duitsland

980

1.130

1.270

1.410

1.210

1.170

780

850

730

670

530

500

430

400

Verenigd Koninkrijk

350

310

350

340

360

Overige landen

380

480

610

650

680

3.590

3.620

3.510

3.680

3.600

België
Frankrijk

Totaal
Bron: CVO, CBS en NBTC-NIPO Research.

* Inwoners van Nederland met de Nederlandse nationaliteit, exclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en
tehuizen.
** Door afronding tellen de afzonderlijke categorieën niet altijd op tot het totaal.

Frankrijk favoriet voor lange zomer-, Spanje voor lange wintervakanties
Figuur 4.4 toont voor 2016 de aantallen lange vakanties van Nederlanders naar
diverse landen. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen zomer- en wintervakanties.
Voor een lange zomervakantie in het buitenland was Frankrijk de meest bezochte
bestemming. In 2016 brachten Nederlanders 1,6 miljoen lange zomervakanties door
in Frankrijk. Dit is 18 procent van het totale aantal lange buitenlandse zomervakan-
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ties. Duitsland werd 1,3 miljoen keer bezocht voor een lange zomervakantie. Ook de
mediterrane bestemmingen Spanje en Italië waren in 2016 weer populaire zomerbestemmingen. Spanje is daarnaast de favoriete bestemming voor lange vakanties in
het winterseizoen.
Figuur 4.4

Aantal lange buitenlandse vakanties van Nederlanders naar land van bestemming en seizoen, 2016*

Frankrijk

1.620

529

Duitsland

743

Spanje

813

Italië

457

Oostenrijk

607

441

66

België

1.242

849

220

Griekenland

1.333

226

387

Verenigd Koninkrijk

309
188

Turkije

293
190

Overige landen

2.178

1.645
0

675

1.350

2.025

2.700

x 1.000
Zomerperiode

Winterperiode

Bron: CVO, CBS en NBTC-NIPO Research.
* Inwoners van Nederland met de Nederlandse nationaliteit, exclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en
tehuizen.
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Hotel favoriet verblijf voor buitenlandse vakanties
Nederlandse vakantiegangers overnachten tijdens buitenlandse vakanties meestal in
toeristische accommodaties.4 Dit geldt voor zowel korte als lange vakanties (tabel
4.15). In 2016 verbleven Nederlanders tijdens 16,9 miljoen buitenlandse vakanties
Tabel 4.15

Aantal buitenlandse vakanties van Nederlanders naar logiesvorm, 2002-2016* **
Lange vakanties
2002

2010

2014

Korte vakanties
2015

2016

x 1.000
Eigen recreatieve
accommodatie
Toeristische
accommodatie
Woning van familie,
vrienden of
kennissen
Woning van een
andere particulier
Hotel
Pension, bed &
breakfast

600

2002

2010

2014

2015

2016

x 1.000
790

760

700

800

190

250

250

130

210

12.570 14.020 13.660 13.690 13.530

3.390

3.380

3.260

3.540

3.390

1.280

1.230

830

910

1.000

440

360

330

400

280

550

770

940

990

1040

70

90

90

130

160

3.590

5.190

5.030

5.280

5.010

1.840

2.020

2.000

2.090

2.130

430

420

430

430

440

110

120

150

170

130

1.940

1.890

1.940

1.790

1.550

60

120

110

170

150

Zomerhuisje,
vakantiebungalow

1.730

1.570

1.690

1.620

1.840

370

350

270

260

250

Tent, bungalowtent

1.270

870

780

720

740

150

100

50

60

80

(Mobiele) caravan,
vouwwagen, camper

Appartement

1.520

1.710

1.690

1.620

1.650

120

120

120

140

90

Cruiseschip, zeiljacht, motorjacht

100

160

180

140

130

90

10

60

50

40

Jeugdherberg of
andere groepsaccommodatie

90

150

80

120

120

80

60

60

50

60

Overige toeristische
accommodaties

90

70

60

70

30

50

20

30

20

20

13.170 14.810 14.420 14.390 14.340

3.590

3.620

3.510

3.680

3.600

Totaal

Bron: CVO, CBS en NBTC-NIPO Research.
*Inwoners van Nederland met de Nederlandse nationaliteit, exclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en
tehuizen.
**Door afronding tellen de afzonderlijke categorieën niet altijd op tot het totaal.
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Het tekstkader ‘Logiesvormen’ in paragraaf 4.2 beschrijft het verschil tussen eigen recreatieve accommodatie en
toeristische accommodatie.
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in toeristische accommodaties; tijdens 1 miljoen vakanties verbleef men in een eigen
recreatieve accommodatie.
Hotels waren de populairste logiesvorm met in 2016 ruim 7,1 miljoen buitenlandse
vakanties. Dit komt overeen met bijna 40 procent van alle buitenlandse vakanties.
Voor lange vakanties kozen Nederlanders circa 13,5 miljoen keer een toeristische
accommodatie als verblijf. In 5 miljoen gevallen betrof het een lange hotelvakantie.
Sinds 2010 is de verhouding in het type accommodatie waar Nederlanders tijdens
hun vakantie verblijven redelijk stabiel. De grootste toename betreft vakanties bij
particulieren anders dan vrienden, familie of kennissen (340 duizend). Hier vallen ook
de verblijven onder die via Airbnb en vergelijkbare websites zijn gehuurd. Vakanties
in een zomerhuisje of vakantiebungalow kenden ook een toename van 170 duizend.
De grootste afname is te zien bij vakanties in de woning van familie, vrienden of kennissen en in een appartement (beide 310 duizend).
Figuur 4.5

Buitenlandse vakanties van Nederlanders naar duur en logiesvorm, 2015-2016 *

Lange vakanGes 2016

Lange vakanGes 2015

Korte vakanGes 2016

Korte vakanGes 2015

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%
Eigen accommodaGe: caravan, vouwwagen, camper
Eigen accommodaGe: overige accommodaGes
ToerisGsche accommodaGe: woning van een parGculier**
ToerisGsche accommodaGe: hotel
ToerisGsche accommodaGe: pension, bed & breakfast
ToerisGsche accommodaGe: appartement, zomerhuisje, vakanGebungalow, bungalow
ToerisGsche accommodaGe: tent
ToerisGsche accommodaGe: caravan, vouwwagen, camper
ToerisGsche accommodaGe: overige accommodaGes
Bron: CVO, CBS en NBTC-NIPO Research.
* Inwoners van Nederland met de Nederlandse nationaliteit, exclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en
tehuizen.
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Populariteit logiesvormen in 2015 en 2016 vrijwel gelijk
Figuur 4.5 toont de populariteit van verschillende logiesvormen voor korte en lange
buitenlandse vakanties in 2015 en 2016. Evenals bij binnenlandse vakanties hebben
er bij de buitenlandse vakanties weinig verschuivingen plaatsgevonden. De meest
opvallende verandering is een daling van 4 procentpunten in het percentage buitenlandse korte vakanties in overige toeristische accommodaties. Deze categorie
betreft vooral de woning van familie, vrienden of kennissen (terwijl zij afwezig zijn),
een camper, verblijf in groepsaccommodaties en bootcruises.
Meeste buitenlandse vakanties met de auto
De auto werd in 2016 in totaal bijna 9,7 miljoen keer door Nederlanders gebruikt
om de buitenlandse vakantiebestemming te bereiken. Dit waren 2,3 miljoen korte en
zo’n 7,4 miljoen lange autovakanties naar het buitenland (tabel 4.16). De auto was
daarmee ook in 2016 het populairste vervoermiddel voor vakanties buiten het eigen
land. Vooral korte buitenlandse vakantiebestemmingen bereist men graag met de
auto; met 64 procent is dit het favoriete vervoermiddel.
Meer dan de helft van alle vakanties naar het buitenland was een autovakantie, 54
procent in 2016. Daarmee is de populariteit wel afgenomen, want in 2002 was
dit nog 60 procent. Het vliegtuig is steeds belangrijker geworden. In 2016 vlogen
Nederlanders bijna 6,8 miljoen keer naar buitenlandse vakantiebestemmingen. Dit is
38 procent van alle vakanties in het buitenland. In 2002 was dit nog 26 procent. Bij
zowel lange als korte vakanties heeft de populariteit van het vliegtuig sinds 2002 een
flinke stijging doorgemaakt.
Tabel 4.16

Aantal buitenlandse vakanties van Nederlanders naar vervoermiddel, 2002-2016* **
Lange vakanties
2002

2010

2014

Korte vakanties
2015

2016

x 1.000

2002

2010

2014

2015

2016

2.300

x 1.000

Auto

7.620

7.790

7.130

7.090

7.430

2.480

2.470

2.300

2.360

Vliegtuig

3.930

5.690

6.210

6.250

5.970

360

580

680

730

810

Trein

350

360

280

280

200

280

300

210

310

240

Touringcar

840

620

460

480

440

190

150

190

150

140

Overig vervoer

440

340

340

290

290

280

120

140

120

130

13.170

14.810

14.420

14.390

14.340

3.590

3.620

3.510

3.680

3.600

Totaal

Bron: CVO, CBS en NBTC-NIPO Research.
*Inwoners van Nederland met de Nederlandse nationaliteit, exclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en
tehuizen.
** Door afronding tellen de afzonderlijke categorieën niet altijd op tot het totaal.
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Buitenlandse vakantie duurt in 2016 ruim 11 dagen
Een vakantie in het buitenland duurde in 2016 gemiddeld 11,1 dagen. Dit is de
gemiddelde duur van alle buitenlandse vakanties, lange en korte vakanties samen.
Een lange vakantie duurde gemiddeld 13 dagen; een korte vakantie 3,3 dagen. In
de zomer gingen Nederlanders gemiddeld langer van huis voor een buitenlandse trip
dan in de wintermaanden (14,1 dagen tegenover 11,2 dagen, zie tabel 4.17). Dit is
in de loop der tijd redelijk gelijk gebleven.
Tabel 4.17

Gemiddelde duur van lange buitenlandse vakanties van Nederlanders naar seizoen, 2002-2016*
2002

2010

2014

2015

2016

dagen
In de winterperiode

10,9

11,1

11,2

11,2

11,2

In de zomerperiode

14,1

13,9

13,7

13,9

14,1

Totaal

13,0

12,9

12,9

13,0

13,0

Bron: CVO, CBS en NBTC-NIPO Research.
*Inwoners van Nederland met de Nederlandse nationaliteit, exclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en
tehuizen.

181 miljoen buitenlandse vakantienachten
Nederlanders hebben tijdens hun vakantie in 2016 in totaal bijna 181 miljoen overnachtingen doorgebracht in het buitenland. Dit is ongeveer 0,7 miljoen minder dan in
2015. Er waren bijna 173 miljoen nachten tijdens lange vakanties en 8,4 miljoen tijdens korte vakanties over de grens (tabel 4.18). Daarmee werd ruim 95 procent van
de buitenlandse nachten doorgebracht tijdens lange vakanties. Het kleine aandeel
van de korte vakanties komt enerzijds doordat korte vakanties per definitie niet meer
dan drie overnachtingen hebben. Anderzijds gaan Nederlanders aanmerkelijk minder
vaak voor een korte vakantie naar het buitenland dan voor een lange vakantie.
Van alle vakantieovernachtingen in 2016 in het buitenland, vond 68 procent plaats
tijdens het zomerseizoen. In totaal vertoefden Nederlanders bijna 123 miljoen zomerse vakantienachten in het buitenland. Het aantal winterse vakantieovernachtingen in het buitenland lag op ruim 58 miljoen. Ten opzichte van 2015 is het aantal
overnachtingen in de winterperiode ongeveer met 6 miljoen toegenomen, terwijl het
aantal zomerse vakantieovernachtingen vergelijkbaar is afgenomen.
Meeste vakantieovernachtingen in Frankrijk
Nederlanders die in 2016 tijdens lange vakanties in het buitenland overnachtten,
deden dit 30,2 miljoen keer in Frankrijk (tabel 4.19). Daarmee laat Frankrijk de nummer twee Spanje ruim 4 miljoen nachten achter zich. Nederlanders overnachten
tijdens hun vakantie niet alleen in landen waar zij gedurende hun vakantie verblijven.
Soms besluiten zij om tijdens de reis naar het land van bestemming of op de terugweg in een ander land te overnachten, bijvoorbeeld bij verre autoreizen. Tabel 4.19
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Tabel 4.18

Aantal overnachtingen van Nederlanders tijdens buitenlandse vakanties naar seizoen, 2002-2016* **
Lange vakanties
2002

2010

2014

Korte vakanties

2015

2016

x mln

2002

2010

2014

2015

2016

x mln

In de winterperiode

46,0

53,2

49,3

47,3

53,2

4,7

4,9

4,6

4,8

4,9

In de zomerperiode

112,7

122,8

122,0

125,8

119,3

3,5

3,4

3,6

3,8

3,5

Totaal

158,8

176,0

171,2

173,1

172,5

8,2

8,4

8,2

8,5

8,4

Bron: CVO, CBS en NBTC-NIPO Research.
*Inwoners van Nederland met de Nederlandse nationaliteit, exclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en
tehuizen.
**Door afronding tellen de afzonderlijke categorieën niet altijd op tot het totaal.

toont voor de top 10 landen voor lange vakanties de verdeling naar verblijfsfunctie:
vakantieland of doorgangsland. Tijdens lange vakanties in 2016 overnachtten Nederlanders 0,9 miljoen keer in Frankrijk terwijl dit niet hun hoofdbestemming was. Italië
fungeert met 1,5 miljoen overnachtingen echter het vaakst als doorgangsland. Dit
aantal komt overeen met 11 procent van alle overnachtingen in Italië tijdens lange
vakanties.

Tabel 4.19

Aantal overnachtingen van Nederlanders tijdens buitenlandse lange vakanties, per land, 2016*
Aandeel in het
totale aantal
overnachtingen

Totaal aantal
overnachtingen
tijdens vakanties
x mln

%

Aantal overnachtingen in hoofdbestemming

Aantal overnachtingen onderweg
naar/van hoofdbestemming

x mln

Frankrijk

30,2

18

29,3

0,9

Spanje

25,9

15

25,2

0,8

Duitsland

17,5

10

16,8

0,8

Italië

14,1

8

12,6

1,5

Oostenrijk

10,4

6

9,7

0,8

7,8

4

7,4

0,4

Verenigde Staten
Griekenland

5,4

3

5,4

0,1

Turkije

4,9

3

4,9

0,0

België

4,7

3

4,6

0,1

Groot-Brittanië (Ver. Koninkrijk)

4,6

3

4,6

0,0

Overige landen
Totaal

46,8

27

42,9

3,9

172,5

100

163,4

9,1

Bron: CVO, CBS en NBTC-NIPO Research.
*Inwoners van Nederland met de Nederlandse nationaliteit, exclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en
tehuizen.
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4.4

Vakantiebestedingen

De laatste paragraaf van dit hoofdstuk over vakanties van Nederlanders richt zich
op de vakantiebestedingen. Daarbij komt het onderscheid aan bod tussen zomeren wintervakanties, en tussen korte en lange vakanties. De cijfers onderscheiden
daarnaast ook verschillende bestemmingslanden, vervoermiddelen en logiesvormen.
Eerst wordt ingegaan op de bestedingen aan binnenlandse vakanties, daarna op die
aan buitenlandse vakanties.
Wat zijn vakantiebestedingen?
Bestedingen voor vakanties omvatten de directe uitgaven die voor één vakantie
zijn gedaan. Het gaat om reiskosten, verblijfskosten, uitgaven aan voeding, en
overige kosten die rechtstreeks verband houden met de vakantie, zoals verzekeringen, entreegelden en souvenirs. De uitgaven aan duurzame recreatiegoederen tellen hier niet mee. Het gaat dan bijvoorbeeld om een eigen caravan,
tent, boot, ski’s en kampeeruitrusting. Daar is voor gekozen omdat deze goederen meestal niet slechts één vakantie meegaan. Ook de huur van een vaste
stand- of ligplaats is niet toe te wijzen aan één vakantie, en telt om die reden niet
mee in deze cijfers over vakantiebestedingen.
Vakantiegangers maken niet alleen op de eindbestemming kosten. Ook onderweg profiteren bijvoorbeeld horecabedrijven en tankstations van vakantieverkeer op doorreis. Daarnaast besteden vakantiegangers ook geld aan reisbureaus en vervoersmaatschappijen die meestal niet gevestigd zijn in het land van
bestemming.

Bestedingen: 15,6 miljard in 2016
In 2016 hebben Nederlanders in totaal 15,6 miljard euro besteed aan vakanties.
Dat komt neer op ongeveer 52 euro per persoon per dag. Aan zomervakanties
werd in totaal ruim anderhalf keer zo veel uitgegeven als aan wintervakanties. Bijna
90 procent van het totale budget had betrekking op lange vakanties: 13,6 miljard
euro (tabel 4.20). De bestedingen aan lange buitenlandse vakanties bedroegen 11,7
miljard euro; die aan lange vakanties in Nederland kwamen uit op 1,9 miljard euro.
Na correctie voor inflatie blijkt dat de uitgaven van Nederlanders aan vakanties sinds
2002 licht zijn toegenomen. Dit komt door een toename van de bestedingen aan
lange buitenlandse vakanties in de zomerperiode met 0,6 miljard euro. De uitgaven
aan lange vakanties in Nederland en aan korte vakanties zijn juist gedaald.
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Tabel 4.20

Vakantiebestedingen van Nederlanders naar bestemming en seizoen, 2002-2016* **
Lange vakanties
2002

2010

2014

Korte vakanties
2015

2016

x mld euro

2002

2010

2014

2015

2016

x mld euro

Nederland

1,9

1,8

1,8

1,9

1,9

1,0

1,0

1,1

1,1

1,1

Buitenland

8,9

11,4

11,7

12,1

11,7

0,9

0,8

0,8

0,9

0,9

In de winterperiode

4,1

4,6

4,5

4,4

4,8

1,0

1,0

1,0

1,0

1,1

In de zomerperiode

6,7

8,6

9,0

9,6

8,8

0,8

0,8

0,9

0,9

0,9

10,8

13,2

13,5

14,0

13,6

1,8

1,8

1,9

1,9

2,0

Totaal

cijfers gecorrigeerd voor inflatie
Nederland

1,9

1,6

1,4

1,5

1,5

1,0

0,9

0,9

0,9

0,9

Buitenland

8,9

10,0

9,5

9,8

9,5

0,9

0,7

0,7

0,7

0,7

In de winterperiode

4,1

4,1

3,7

3,6

3,9

1,0

0,9

0,8

0,8

0,9

In de zomerperiode

6,7

7,6

7,3

7,7

7,1

0,8

0,7

0,7

0,7

0,8

10,8

11,6

11,0

11,3

11,0

1,8

1,6

1,6

1,6

1,6

Totaal

Bron: CVO, CBS en NBTC-NIPO Research.
*Inwoners van Nederland met de Nederlandse nationaliteit, exclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en tehuizen.
**Door afronding tellen de afzonderlijke categorieën niet altijd op tot het totaal.

Vervoerskosten spelen een grote rol
Figuur 4.6 laat voor 2016 zien welk percentage van alle lange vakanties Nederlanders in elk van de getoonde landen doorbrachten. Daarnaast toont de figuur het
percentage van alle vakantiebestedingen die gepaard gaan met vakanties in het betreffende land. Zo is te zien dat Nederlanders 36 procent van alle lange vakanties
in eigen land doorbrachten, terwijl slechts 14 procent van de bestedingen daarop
betrekking had. Hierin speelt een grote rol dat de vervoerskosten voor een vakantie
in eigen land vaak lager liggen dan voor een buitenlandse vakantie. Bij vakanties
naar verre bestemmingen (in de figuur: overige landen) is het aandeel in de vakantiebestedingen mede daardoor juist groot: deze landen worden in 29 procent van de
lange vakanties aangedaan, maar zijn verantwoordelijk voor meer dan de helft van
de totale bestedingen.
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Figuur 4.6

Aandeel lange vakanties en vakantiebestedingen per land van bestemming, 2016*
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Bron: CVO, CBS en NBTC-NIPO Research.
* Inwoners van Nederland met de Nederlandse nationaliteit, exclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en
tehuizen.

172 euro per persoon besteed aan vakantie in eigen land
Een vakantie in eigen land kostte in 2016 gemiddeld 172 euro per persoon (tabel
4.21). Aan lange vakanties in eigen land gaven Nederlanders gemiddeld 233 euro
per persoon uit; aan korte binnenlandse vakanties iets meer dan de helft, namelijk
120 euro. Een gemiddelde vakantiedag in eigen land kostte per persoon 34 euro.5
Tabel 4.21

Bestedingen van Nederlanders aan binnenlandse vakanties naar duur, 2016* **
Totale bestedingen

mld euro

Gemiddelde
vakantieduur

Gemiddelde
bestedingen per
persoon per vakantie
euro

dagen

Gemiddelde
bestedingen per
persoon per dag
euro

Lange vakantie

1,9

233

9,9

28

Korte vakantie

1,1

120

3,1

40

Totaal

3,0

172

6,2

34

Bron: CVO, CBS en NBTC-NIPO Research.
*Inwoners van Nederland met de Nederlandse nationaliteit, exclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en
tehuizen.
**Door afronding tellen de afzonderlijke categorieën niet altijd op tot het totaal.

5

De in dit hoofdstuk beschreven gemiddelde bestedingen per persoon per vakantie komen niet per se overeen met
het product van de gemiddelde bestedingen per persoon per dag en de gemiddelde vakantieduur. Dit komt doordat
deze cijfers in dit hoofdstuk afzonderlijk berekend zijn op basis van gegevens in een microdatabestand.
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Binnenlandse vakantie met eigen vervoer kost minder
In 2016 lagen de uitgaven van Nederlanders aan binnenlandse vakanties gemiddeld
lager wanneer met eigen vervoer naar de vakantiebestemming werd gereisd dan
wanneer werd gereisd met een ander vervoermiddel, zoals een trein of touringcar
(tabel 4.22). Dit geldt zowel voor korte als lange vakanties in eigen land. Voor korte
vakanties liggen de kosten van eigen vervoer ten opzichte van overig vervoer 32
euro lager. Voor lange vakanties in Nederland is dit verschil groter: 79 euro.

Tabel 4.22

Gemiddelde bestedingen van Nederlanders aan binnenlandse vakanties naar seizoen en vervoerswijze, per vakantie
per vakantieganger, 2016*
Lange vakanties
Winter

Zomer

Korte vakanties
Totaal

euro

Winter

Zomer

Totaal

euro

Met eigen vervoer

184

253

229

123

111

117

Met overig vervoer

..**

310

290

134

165

149

Totaal

186

258

233

124

116

120

Bron: CVO, CBS en NBTC-NIPO Research.
*Inwoners van Nederland met de Nederlandse nationaliteit, exclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en
tehuizen.
**Door een te gering aantal waarnemingen in het onderzoek is de uitkomst niet vermeld.

Vervoerswijze
Deze paragraaf brengt de kosten van vakanties in verband met de vervoerswijze
die Nederlanders gebruiken om op de plaats van bestemming aan te komen.
Daarbij bestaat een onderscheid tussen ‘eigen vervoer’ en ‘overig vervoer’.
Eigen vervoer betreft vervoer dat het eigendom is van de vakantieganger (inclusief vervoer geleend van familie of vrienden), zoals een auto, (brom)fiets,
camper/kampeerauto, scooter/motor of boot/zeilboot/motorjacht.
Overig vervoer betreft vervoer dat geen eigendom is van de vakantieganger,
bijvoorbeeld een boot, vliegtuig, (hogesnelheids)trein, slaaptrein/autoslaaptrein,
(streek)bus, tram, metro, touringcar/pendelbus, boot/zeilboot/motorjacht,
zeecruise/riviercruise, veerboot/ferry, gehuurde auto of camper/kampeerauto.
Bij de cijfers in tabel 4.22 spelen zaken als de duur van de vakantie en de
gekozen accommodatie een belangrijke rol. Lange wintervakanties duurden
bijvoorbeeld gemiddeld 3 dagen korter dan lange zomervakanties. Dit speelt
mee in de gemiddelde bestedingen per vakantie. Daarnaast vinden goedkopere
kampeervakanties vooral plaats in de zomer, en zijn duurdere hotels en vakantiehuisjes in het winterseizoen populair. Ook dit werkt door in de gemiddelde
vakantiebestedingen per seizoen.
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Vakantie in eigen stacaravan in Nederland goedkoopst
Nederlanders die in een toeristische accommodatie in eigen land op vakantie gaan,
besteden per vakantie gemiddeld 190 euro. In totaal komt dit neer op bijna 2,8 miljard euro voor alle toeristische vakanties in Nederland samen. Aan vakanties in een
eigen recreatief onderkomen in Nederland, wordt aanzienlijk minder uitgegeven. De
uitgaven komen voor deze vakanties neer op gemiddeld 86 euro per persoon per vakantie, in totaal 265 miljoen euro (tabel 4.23). Dit komt vooral doordat de kosten die
verbonden zijn aan het eigenaarschap van het vakantieonderkomen, zoals aanschaf
of hypotheek, niet worden meegerekend.
Vakantiegangers die in een hotel verbleven of een vakantiehuisje huurden, waren
gemiddeld het meest kwijt, namelijk ruim 200 euro per persoon per vakantie. Het
verblijf in een vakantiehuisje duurde echter bijna twee keer zo lang als in een hotel,
waardoor de uitgaven per dag in een huisje bijna twee keer zo laag uitvielen (33
euro tegen 63 euro). Nederlanders met een eigen stacaravan waren per vakantiedag
echter het goedkoopst uit. Zij besteedden in 2016 gemiddeld 9 euro per persoon
per dag. De aanschaf van de stacaravan en de huur van de standplaats zijn daarbij
echter niet meegerekend. Hotelgasten besteedden gemiddeld het meest: 63 euro
per dag.
Tabel 4.23

Bestedingen van Nederlanders aan binnenlandse vakanties naar logiesvorm, 2016*
Totale
bestedingen

mln euro

Gemiddelde
bestedingen
per persoon
per vakantie
euro

Gemiddelde
vakantieduur

dagen

Gemiddelde
bestedingen
per persoon
per dag
euro

Eigen recreatieve accommodatie

265

86

7,9

12

Zomerhuisje, vakantiebungalow, tweede woning

103

93

6,7

15

(Sta)caravan, vouwwagen

112

72

8,4

9

Overige accommodaties

50

121

9,4

14

Toeristische accommodatie

2.752

190

5,8

39

Woning van een particulier**

290

163

6,4

27

Hotel

794

201

3,3

63

Zomerhuisje, vakantiebungalow

994

202

6,3

33

Tent, bungalowtent

118

149

6,6

26

(Mobiele) caravan, vouwwagen, camper

340

188

10,0

21

Overige accommodaties

216

170

4,9

41

3.016

172

6,2

34

Totaal
Bron: CVO, CBS en NBTC-NIPO Research.

*Inwoners van Nederland met de Nederlandse nationaliteit, exclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en
tehuizen.
**Exclusief vakanties bij familie, vrienden of kennissen, tenzij deze de hele tijd of de meeste dagen afwezig waren.
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Buitenlandse vakantie: 704 euro per persoon
In 2016 besteedden Nederlanders in totaal 12,6 miljard euro aan buitenlandse vakanties. Per persoon komt dat gemiddeld neer op 704 euro per vakantie in het buitenland (tabel 4.24). Lange buitenlandse vakantie zijn vanzelfsprekend duurder dan
korte buitenlandse vakanties, per vakantie gemiddeld 819 tegenover 247 euro per
persoon. Per dag gerekend kosten ze echter hetzelfde, zo rond de 70 euro per dag.
Tabel 4.24

Bestedingen van Nederlanders aan vakanties in het buitenland naar duur, 2016* **
Totale
bestedingen

mld euro

Gemiddelde
bestedingen
per persoon
per vakantie
euro

Gemiddelde
vakantieduur

dagen

Gemiddelde
bestedingen
per persoon
per dag
euro

Lange vakanties

11,7

819

13,0

68

Korte vakanties

0,9

247

3,3

73

12,6

704

11,1

69

Totaal
Bron: CVO, CBS en NBTC-NIPO Research.

*Inwoners van Nederland met de Nederlandse nationaliteit, exclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en
tehuizen.
** Door afronding tellen de afzonderlijke categorieën niet altijd op tot het totaal.

Lange vakantie over de grens kost in de zomer minder dan in de winter
Een lange zomervakantie in het buitenland duurde gemiddeld 2,9 dagen langer dan
een lange wintervakantie. Toch kostte een lange buitenlandse vakantie in de zomer
gemiddeld per persoon even veel als in de winter (tabel 4.25). Dit kan verband
houden met de populariteit van goedkopere accommodaties in de zomer, zoals
kampeerterreinen. Aan buitenlandse vakanties met eigen vervoer besteedde een
gemiddelde vakantieganger beduidend minder dan aan vakanties met overige vervoermiddelen. Vooral de gemiddelde uitgaven van Nederlanders aan vliegvakanties
liggen hoog.
Tabel 4.25

Gemiddelde bestedingen van Nederlanders aan buitenlandse vakanties naar seizoen en vervoerswijze, 2016*
Lange vakanties
Winter

Zomer

Korte vakanties
Totaal

euro
Met eigen vervoer
Met overig vervoer
Totaal

Winter

Zomer

Totaal

euro
441

567

528

168

182

174

1.108

1.137

1.125

378

380

379

818

820

819

245

250

247

Bron: CVO, CBS en NBTC-NIPO Research.
*Inwoners van Nederland met de Nederlandse nationaliteit, exclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en
tehuizen.
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Uitgaven aan Griekse vakanties hoog
Aan lange vakanties in Griekenland gaven Nederlanders gemiddeld meer uit dan
aan lange vakanties in andere veel bezochte landen, namelijk bijna 1000 euro per
vakantieganger (tabel 4.26). In andere landen in het Middellandse Zeegebied, zoals
Spanje, Italië of Turkije, lagen die gemiddelde uitgaven per vakantie zo’n 150 tot 290
euro lager. Ook voor de gemiddelde uitgaven per persoon per dag gold dat deze in
Griekenland het hoogst waren. Van de landen die wat dichter bij Nederland liggen,
was het Verenigd Koninkrijk in 2016 de grootste kostenpost voor Nederlanders.
Gemiddeld werd er in het Verenigd Koninkrijk per vakantiedag 78 euro per persoon
besteed. Dat bedrag is min of meer vergelijkbaar voor lange vakanties naar Spanje.
Tabel 4.26

Gemiddelde bestedingen van Nederlanders aan lange buitenlandse vakanties naar land van bestemming, 2016*
Gemiddelde
bestedingen
per persoon
per vakantie

Met eigen
vervoer

Met overig
vervoer

euro

Gemiddelde
vakantieduur

dagen

Gemiddelde
bestedingen
per persoon
per dag
euro

Griekenland

999

.**

998

11,7

89

Spanje

848

844

849

13,3

77

Italië

800

727

913

14,2

66

Verenigd Koninkrijk

724

.**

787

10,4

78

Turkije

709

.**

712

11,1

66

Oostenrijk

674

657

.**

10,8

70

Frankrijk

570

557

666

15,0

44

Duitsland

367

351

518

9,4

43

België

284

281

.**

8,7

36

1.324

595

1.587

15,1

92

819

528

1.125

12,9

68

Overige landen
Totaal
Bron: CVO, CBS en NBTC-NIPO Research.

*Inwoners van Nederland met de Nederlandse nationaliteit, exclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en
tehuizen.
**Door een te gering aantal waarnemingen in het onderzoek is de uitkomst niet vermeld.
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Korte trip naar België relatief goedkoop
Aan een korte vakantie in Frankrijk besteedden Nederlanders in 2016 gemiddeld 79
euro per persoon per dag (tabel 4.27). Nederlanders die voor een korte vakantie
naar Duitsland reisden, gaven gemiddeld 60 euro uit per persoon per vakantiedag;
voor België was dit 54 euro. Deze landen liggen dicht bij Nederland. Mede door
de lagere vervoerskosten zijn de gemiddelde uitgaven aan korte vakanties in deze
landen dan ook aanzienlijk lager dan de gemiddelde bestedingen aan vakanties in
overige landen.
Tabel 4.27

Gemiddelde bestedingen van Nederlanders aan korte buitenlandse vakanties naar land van bestemming,
2016*
Gemiddelde
bestedingen
per
persoon per
vakantie

Met eigen
vervoer

Met overig
vervoer

euro

Gemiddelde
vakantieduur

dagen

Gemiddelde
bestedingen
per persoon
per dag
euro

Frankrijk

265

.**

.**

3,3

79

Duitsland

194

168

.**

3,3

60

België

156

155

.**

3,0

54

Overige landen

379

.**

414

3,6

104

Totaal

247

174

379

3,3

73

Bron: CVO, CBS en NBTC-NIPO Research.
*Inwoners van Nederland met de Nederlandse nationaliteit, exclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en
tehuizen.
**Door een te gering aantal waarnemingen in het onderzoek is de uitkomst niet vermeld.

Meeste bestedingen aan buitenlandse hotelvakanties
In 2016 besteedden Nederlanders in totaal ruim 5,6 miljard euro aan lange hotelvakanties over de grens (tabel 4.28). Dit is bijna de helft van de totale bestedingen aan
lange buitenlandse vakanties (11,7 miljard euro). Daarmee waren deze uitgaven aanmerkelijk hoger dan die aan lange buitenlandse vakanties in andere logiesvormen.
Een lange hotelvakantie kostte in 2016 gemiddeld ruim 1.110 euro per persoon.
Dat komt neer op bijna 100 euro per persoon per dag. Vakantiegangers die in een
(mobiele) caravan of tent verbleven, besteedden per dag ongeveer 35 euro aan
hun lange vakantie in het buitenland. De totale uitgaven per persoon kwamen uit op
gemiddeld 609 euro voor een tentvakantie en 680 euro voor kampeerders die in een
(mobiele) caravan of camper verbleven. Net als bij lange vakanties in Nederland, zijn
de uitgaven van vakantiegangers die naar een eigen onderkomen gaan het laagst.
Per buitenlandse vakantie besteedden zij gemiddeld iets meer dan 426 euro, dit
komt neer op nog geen drie tientjes per dag. Dit komt echter doordat de kosten die
verbonden zijn aan het eigenaarschap van het vakantieonderkomen, zoals aanschaf/
hypotheek of de huur van de standplaats, niet worden meegerekend.
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Tabel 4.28

Bestedingen van Nederlanders aan lange buitenlandse vakanties naar logiesvorm, 2016*
Totale bestedingen

mln euro
Eigen recreatieve accommodatie

Gemiddelde
bestedingen
per
persoon per
vakantie
euro

Gemiddelde
vakantieduur

dagen

Gemiddelde
bestedingen
per persoon
per dag
euro

343

426

17,1

28

11.401

843

12,7

70

678

655

12,5

54

Hotel

5.574

1.113

11,2

98

Zomerhuisje, vakantiebungalow

1.113

605

11,2

53

454

609

15,8

40

(Mobiele) caravan, vouwwagen, camper

1.123

680

19,0

35

Overige toeristische accommodaties

2.460

756

11,9

66

11.744

819

12,9

68

Toeristische accommodatie
Woning van een particulier

Tent, bungalowtent

Totaal
Bron: CVO, CBS en NBTC-NIPO Research.

*Inwoners van Nederland met de Nederlandse nationaliteit, exclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en
tehuizen.
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Dit hoofdstuk is verzorgd door NBTC Holland Marketing.

5

220

Inkomend toerisme in
Nederland
Dit hoofdstuk beschrijft het inkomende toerisme in Nederland: toeristen die wonen in
het buitenland en ten minste één nacht in Nederland verblijven. Hoeveel buitenlandse
gasten verbleven in ons land en waar kwamen ze vandaan? Hoeveel overnachtingen
boekten zij samen en waar verbleven ze? Het hoofdstuk gaat daarnaast in op tal
van andere aspecten van het inkomende toerisme, waaronder de bestedingen die
ermee gepaard gaan. De cijfers in dit hoofdstuk zijn voornamelijk afkomstig uit twee
bronnen: de Statistiek Logiesaccommodaties (SLA) van CBS, en het Onderzoek Inkomend Toerisme (OIT), dat NBTC Holland Marketing uitvoert in samenwerking met
CBS.
Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2017
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Hoofdpunten
•
In 2016 hebben meer dan 15,8 miljoen buitenlandse meerdaagse toeristen
Nederland bezocht; 821.000 meer dan in 2015 (+5 procent). Zij boekten
samen 39,6 miljoen overnachtingen; 2,3 miljoen meer dan een jaar eerder
(+6 procent). Daarmee groeit het inkomende toerisme in 2016 wederom sterk
door.
•
De meeste toeristen kwamen in 2016 uit Duitsland (4,6 miljoen), België (2,1
miljoen) en het Verenigd Koninkrijk (2,0 miljoen). Uit elk van deze landen kwamen in 2016 aanzienlijk meer toeristen naar Nederland dan in 2015.
•
Amsterdam is met 6 miljoen buitenlandse hotelgasten in 2016 de grote trekpleister in Nederland. Mede door de populariteit van Amsterdam is NoordHolland de provincie met de meeste buitenlandse meerdaagse toeristen: 8,4
miljoen in 2016.
•
Het overgrote deel van de buitenlandse toeristen in Nederland verblijft in een
hotel. In 2016 ging het om meer dan 12,4 miljoen hotelgasten, 78 procent
van het totale aantal buitenlandse toeristen in dat jaar.
•
De meeste buitenlandse toeristen komen naar Nederland voor een (korte) vakantie: 69 procent in 2016. Een kwart bezocht ons land in het kader van een
zakenreis. Bij de rest van het inkomende toerisme gaat het onder meer om het
bezoek aan familie en kennissen.
•
Circa acht op de tien meerdaagse gasten uit Duitsland en België komen met
de auto naar Nederland. Vanuit alle overige landen is het vliegtuig het meest
gebruikte vervoermiddel om naar Nederland te komen.
•
Stadswandelingen zijn de populairste en belangrijkste activiteit voor buitenlandse toeristen in Nederland. In 2014 ondernam 54 procent van de buitenlandse toeristen een stadswandeling; 15 procent vond dit de belangrijkste
ondernomen activiteit in ons land.
•
In 2016 hebben buitenlandse toeristen gezamenlijk 11,4 miljard euro besteed
aan hun bezoek aan Nederland. Van de 11,4 miljard euro kwam 10,5 miljard
ten goede aan de Nederlandse economie.
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5.1

Aantal buitenlandse bezoekers en overnachtingen

Deze paragraaf beschrijft hoeveel buitenlandse toeristen de afgelopen jaren naar
Nederland kwamen en hoeveel overnachtingen zij samen boekten. Hoe heeft het
inkomende toerisme in Nederland zich ontwikkeld?
Bijna 16 miljoen buitenlandse toeristen
In 2016 hebben meer dan 15,8 miljoen buitenlandse toeristen Nederland voor één of
meerdere nachten bezocht.1 Dit waren er 821.000 meer dan in 2015; een groei van
ruim 5 procent (figuur 5.1). In totaal boekten deze buitenlandse gasten 39,6 miljoen
overnachtingen; 2,3 miljoen meer dan in 2015. Dit betekende een groei van ruim 6
procent. Hiermee droeg de groei van het inkomende toerisme voor een belangrijk
deel bij aan de groei van het toerisme in Nederland als geheel. Gemiddeld bleven
buitenlandse gasten 2,5 nachten in Nederland. Dit gemiddelde is al jaren stabiel.
Figuur 5.1

Ontwikkeling inkomend toerisme in Nederland, 2000-2016* **
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Bron: CBS, Statistiek Logiesaccommodaties.
* (Overnachtingen van) Gasten die in het buitenland wonen en die ten minste één nacht in Nederland verbleven,
zowel recreatief als zakelijk.
** Deze figuur hanteert de volgende ondergrenzen voor accommodaties: hotels/pensions/jeugdaccommodaties
met ten minste vijf slaapplaatsen; kampeerterreinen met ten minste vier standplaatsen (verblijf in vaste standplaatsen zoals stacaravans, telt niet mee); huisjesterreinen en groepsaccommodaties met ten minste tien slaapplaatsen..
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Hierbij moet worden opgemerkt dat toeristen die meerdere accommodaties bezochten tijdens hun bezoek aan
Nederland en/of meerdere malen op vakantie of zakenreis naar Nederland kwamen, meerdere keren als toerist
geteld zijn.
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Sterke opkomst Airbnb in Nederland
Particuliere accommodaties, vaak verhuurd via online platforms als Airbnb,
HomeAway en Wimdu, vallen buiten de Statistiek Logiesaccommodaties
van het CBS. Hoewel het fenomeen een aantal jaar geleden nog beperkt
in omvang was, zien we dat het sterk groeit de laatste tijd. Het werkelijke
aantal internationale gasten ligt dus hoger dan de hiervoor genoemde 15,8
miljoen.
Over het gebruik van Airbnb zijn verschillende cijfers gepubliceerd. Volgens
Airbnb zelf ontvingen Nederlandse Airbnb-locaties in 2012 in totaal zo’n
75.000 gasten. In 2016 is dit naar eigen zeggen gegroeid tot 1,4 miljoen
gasten. Een aanzienlijk deel daarvan (83 procent) komt uit het buitenland.
Dat gaat dus om bijna 1,2 miljoen internationale gasten die in Nederlandse
Airbnb-locaties verbleven het afgelopen jaar.
Een ander onderzoek, uitgevoerd door Hotelschool The Hague en vastgoedadviseur Colliers International, komt tot een andere schatting: 1,7 miljoen
geboekte overnachtingen in Amsterdamse accommodaties in 2016.
Deze cijfers kunnen niet zomaar worden opgeteld bij de 15,8 miljoen gasten
uit de Statistiek Logiesaccommodaties van het CBS. Commerciële bedrijven bieden hun accommodaties namelijk soms ook aan op online platforms
als Airbnb. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bed&breakfasts. Deze bedrijven
maken, mits ze ten minste vijf slaapplaatsen hebben, wel deel uit van de
CBS-statistiek.
Bronnen: Airbnb: https://netherlands.airbnbcitizen.com/wp-content/uploads/sites/50/2017/02/The-AirbnbCommunity_The-Netherlands.pdf, Colliers International en Hotelschool The Hague: http://www.colliers.
com/-/media/files/emea/netherlands/research/20170501_airbnb_amsterdam_2017.pdf?la=nl-nl

Inkomend toerisme naar Nederland groei relatief hard
In hoofdstuk 2 is reeds gesproken over de internationale aankomsten in alle delen
van de wereld. Wereldwijd is het inkomend toerisme in 2016 met 4 procent gegroeid, Europa liet een groei zien van 2 procent. Nederland heeft het met 5 procent
groei dus relatief goed gedaan ten opzichte van de rest van de wereld. Ook een
vergelijking dichterbij huis levert eenzelfde beeld op. Onze buurlanden lieten in het
afgelopen jaar een lagere groei (Duitsland +2 procent, het Verenigd Koninkrijk +4
procent) of zelfs een daling (België -10 procent) zien van het aantal internationale
aankomsten.
Stijgende trend
Vanaf 2000 kende het inkomende toerisme in Nederland vooral positieve groeipercentages, hoewel in enkele perioden wel sprake was van enige krimp (figuur 5.1). De
groei van het inkomende toerisme kwam voor een groot deel doordat meer toeristen uit België en Duitsland naar Nederland kwamen. De economieën in deze landen
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trekken aan, men heeft tijd en geld om (extra) vakanties te ondernemen. En Nederland is als buurland een uitermate geschikte bestemming voor een korte vakantie.
Verder kwamen er meer buitenlandse toeristen naar Nederland doordat vliegmaatschappijen hebben gezorgd voor meer (lowcost) vliegverbindingen met Nederland.
Dit heeft vooral geleid tot meer stedentrips naar Nederland. Daarnaast groeide het
inkomende toerisme doordat Nederland meer bezoekers trok uit opkomende economieën, zoals landen in Azië en Zuid-Amerika. De economische groei in die landen
maakt internationaal reizen bereikbaar voor een groeiende groep inwoners. Al zien
we dat die ontwikkelingen in sommige landen nog erg fluctueren. Neem Brazilië,
waar de economische ontwikkeling stagneert en het reisgedrag eenzelfde trend laat
zien. Of China (en Hong Kong) dat voor het eerst in jaren een daling van het aantal
gasten laat zien. Aan de andere kant heeft de zwakkere eurokoers een positieve
bijdrage geleverd aan het inkomend toerisme. Het maakt reizen naar Europa vanuit
niet-Eurolanden immers goedkoper. Ten slotte heeft het themajaar en de tijdelijke tentoonstelling rondom ‘Jheronimus Bosch’ een extra impuls gegeven aan het inkomend
toerisme, met name in de eerste maanden van 2016. De tentoonstelling ‘Jheronimus
Bosch – Visioenen van een genie’ heeft een recordaantal bezoekers naar Het Noordbrabants Museum in ’s Hertogenbosch gebracht: zo’n 421.700 in totaal waarvan
zo’n 23 procent uit het buitenland.2
Tijdens drie perioden trad een noemenswaardige krimp op. De eerste krimp vond
plaats rond 2001, het jaar van de aanslag op het World Trade Center in New York.
Ook rond 2003 trad krimp op in het aantal buitenlandse gasten en hun overnachtingen in Nederlandse logiesaccommodaties. Destijds waren de SARS-epidemie en de
oorlog in Irak actueel. Ten slotte kwamen minder buitenlandse toeristen naar Nederland tijdens de eerste jaren van de recente economische crisis: rond 2008-2009.
Na deze perioden van krimp herstelde het inkomende toerisme zich weer snel; de
laatste jaren was vaak sprake van forse groeipercentages.
Paragraaf 8.2 van deze publicatie gaat ook in op (onder andere) buitenlandse toeristen die in Nederland verblijven. Die paragraaf presenteert de cijfers over inkomend
toerisme samen met die over binnenlands toerisme: Nederlandse toeristen in eigen
land. Daarbij komt ook het onderscheid naar accommodatietypen aan bod.

5.2

Herkomst van buitenlandse toeristen

In deze paragraaf staat de herkomst van buitenlandse toeristen in Nederland centraal. Uit welke landen komen veel buitenlandse toeristen naar ons land?
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Persbericht van het Noordbrabants Museum op 9 mei 2016: “Ruim 421.700 bezoekers tentoonstelling Bosch” op:
http://www.hetnoordbrabantsmuseum.nl/topmenu/pers/persberichten/ruim-421700-bezoekers-tentoonstellingbosch/.
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Tabel 5.1

Buitenlandse gasten in Nederlandse logiesaccommodaties naar herkomstland, 2014-2016* **
2014

2015

2016

x 1.000

2014-2015

2015-2016

%

Totaal buitenland

13.925

15.007

15.829

7,8

5,5

Europa exclusief Nederland

11.195

12.050

12.743

7,6

5,8

Duitsland

3.894

4.283

4.615

10,0

7,8

Verenigd Koninkrijk

1.857

1.967

2.045

5,9

4,0

België

1.828

1.965

2.132

7,5

8,5

Frankrijk

725

750

788

3,4

5,1

Italië

503

543

528

8,0

-2,8

Spanje

396

432

444

9,1

2,8

Zwitserland en Liechtenstein

256

271

264

5,9

-2,6

Denemarken

141

155

144

9,9

-7,1

Zweden

142

154

156

8,5

1,3

1.453

1.530

1.627

5,3

6,3

1.431

1.508

1.646

5,4

9,2

Azië

976

1.130

1.103

15,8

-2,4

Australië en Oceanië

188

189

200

0,5

5,8

Afrika

135

130

137

-3,7

5,4

Overig Europa
Amerika***

Bron: CBS, Statistiek Logiesaccommodaties.
* Gasten die in het buitenland wonen en die ten minste één nacht in Nederland verbleven, zowel recreatief als
zakelijk.
** Deze tabel hanteert de volgende ondergrenzen voor accommodaties: hotels/pensions/jeugdaccommodaties met
ten minste vijf slaapplaatsen; kampeerterreinen met ten minste vier standplaatsen (verblijf in vaste standplaatsen
zoals stacaravans, telt niet mee); huisjesterreinen en groepsaccommodaties met ten minste tien slaapplaatsen.
*** Noord-, Midden- en Zuid-Amerika.

Veel Duitse toeristen
Sinds jaar en dag is Duitsland het belangrijkste herkomstland van buitenlandse toeristen die Nederland bezoeken. In 2016 ontving Nederland meer dan 4,6 miljoen
Duitse gasten (tabel 5.1). Dit komt overeen met 29 procent van het totale aantal
buitenlandse gasten in 2016. Ook uit het Verenigd Koninkrijk en België komen veel
toeristen naar Nederland (elk 13 procent van het totaal aantal buitenlandse gasten).
Bijna 20 procent van de buitenlandse bezoekers aan ons land kwam in 2016 van
buiten Europa. Amerika (Noord-, Midden-, en Zuid-Amerika) is het belangrijkste herkomstcontinent buiten Europa. In 2016 ontvingen Nederlandse logiesaccommodaties ruim 1,6 miljoen gasten uit Amerika.

In 2016 overnachtten 4,6 miljoen Duitsers in ons land;
29 procent van het totale aantal buitenlandse gasten.
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Hotelgasten: vooral meer Duitsers, Belgen en Britten
Bij de waarneming van het aantal gasten in de Statistiek Logiesaccommodaties
wordt aan hotels gedetailleerder gevraagd naar het land van herkomst dan aan andere accommodatietypen. Ook wat betreft hotelgasten wordt de sterke groei van het
inkomende toerisme in Nederland van de laatste jaren vooral veroorzaakt door de
groei in het aantal toeristen uit de drie belangrijkste herkomstlanden: Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk (tabel 5.2). Deze drie landen staan alle drie in de top
15 van landen waarvan de inwoners wereldwijd het meest uitgeven aan buitenlandse
vakanties (zie hoofdstuk 2). Andere landen binnen Europa met een groeiend aantal
toeristen dat naar Nederland komt, zijn onder meer Ierland en Polen. Het aantal
hotelgasten vanuit China (en Hong Kong) nam in 2016 voor het eerst na jaren van
groei met bijna 11 procent af. Wel behoudt het land met 289.000 gasten de achtste
plek binnen het inkomend toerisme naar Nederland. Het aantal hotelgasten vanuit de
Verenigde Staten liet daarentegen wel forse groei zien.

Tabel 5.2

Top 15 herkomstlanden buitenlandse gasten en overnachtingen in Nederlandse hotels, 2015-2016* **
Gasten
2015

2016

x 1.000

Overnachtingen
2015-2016
%

2015

2016

x 1.000

2015-2016
%

Duitsland

2.211

2.425

9,7%

4.348

4.803

Verenigd Koninkrijk

1.856

1.924

3,7%

3.420

3.617

10,5%
5,8%

België

1.193

1.317

10,4%

1.908

2.112

10,7%

Verenigde Staten van Amerika

1.026

1.174

14,4%

1.793

2.053

14,5%

Frankrijk

670

706

5,4%

1.198

1.273

6,3%

Italië

523

510

-2,5%

1.063

1.057

-0,6%

Spanje

420

433

3,1%

801

846

5,6%

China (incl. Hong-Kong)

324

289

-10,8%

510

456

-10,6%

Zwitserland

245

238

-2,9%

472

460

-2,5%

Ierland

118

177

50,0%

222

345

55,4%

Canada

154

154

0,0%

287

291

1,4%

Australië

146

152

4,1%

284

306

7,7%

Polen

136

149

9,6%

250

273

9,2%

Zweden

147

149

1,4%

257

270

5,1%

Israël

137

144

5,1%

302

334

10,6%

Bron: CBS, Statistiek Logiesaccommodaties.
* Gasten die in het buitenland wonen en ten minste één nacht in Nederland verbleven, zowel recreatief als zakelijk.
** Deze tabel hanteert voor hotels/pensions/jeugdaccommodaties de ondergrens van ten minste vijf slaapplaatsen.

Het volgende deel gaat achtereenvolgens in op de belangrijkste herkomstlanden
Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk.
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Figuur 5.2

Gasten uit Duitsland en hun overnachtingen in Nederlandse logiesaccommodaties, 2014-2016* **
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Bron: CBS, Statistiek Logiesaccommodaties.
* Overnachtingen van gasten die in Duitsland wonen en die ten minste één nacht in Nederland verbleven, zowel
recreatief als zakelijk.
** Deze figuur hanteert de volgende ondergrenzen voor accommodaties: hotels/pensions/jeugdaccommodaties
met ten minste vijf slaapplaatsen; kampeerterreinen met ten minste vier standplaatsen (verblijf in vaste standplaatsen zoals stacaravans, telt niet mee); huisjesterreinen en groepsaccommodaties met ten minste tien slaapplaatsen.

7 procent meer Duitse overnachtingen in 2016
Duitsland is al jaren het belangrijkste herkomstland van buitenlandse gasten in Nederland. Ons land is gezien de ligging een ideale bestemming voor een korte vakantie, waarbij de kust grote aantrekkingskracht heeft op de Duitse toeristen. Voor veel
Duitsers is onze Noordzeekust de dichtstbijzijnde kust. In 2016 overnachtten meer
dan 4,6 miljoen Duitsers in Nederland; 8 procent meer dan in 2015. Het aantal overnachtingen van Duitse toeristen in Nederland kwam in 2016 uit op ruim 16,1 miljoen
(figuur 5.2), een stijging van 7 procent ten opzichte van 2015.
Het overgrote deel van de Duitse gasten komt uit recreatieve overwegingen in het
tweede en derde kwartaal van het jaar naar Nederland; een kleine 10 procent komt
uit zakelijk oogpunt. Duitse toeristen verblijven relatief vaak aan de Nederlandse
kust, in de watersportgebieden en in Noordoost-Nederland. Meer dan 1,6 miljoen
Duitse gasten verbleven aan de Nederlandse kust in 2016. Dit komt neer op 69
procent van alle buitenlandse gasten aan de Nederlandse kustgebieden.
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Duitse toeristen in Nederland
Al jaren staat Nederland in de top 10 van meest populaire vakantielanden
voor de Duitsers. Ze komen dan ook in grote getalen naar ons land voor
een vakantie of dagje uit. Enkele feiten over Duitse toeristen in ons land op
een rij:
•
•
•
•
•

Het overgrote deel van de Duitsers die naar Nederland komen, is
woon-achtig in Noordrijn-Westfalen: 59 procent.
Bijna één op de drie Duitse vakantiegangers komt met het gezin
(incl. kinderen) naar Nederland.
Bijna 80 procent van de Duitse toeristen komt met de auto naar
Neder-land.
De Nederlandse kust is verreweg de belangrijkste bestemming voor
de Duitse toerist.
Het tweede en derde kwartaal van het jaar zijn het belangrijkst voor
in-komend toerisme vanuit Duitsland: in 2016 kwam meer dan twee
derde van het totale aantal Duitse gasten in deze kwartalen

Bron: CBS, Statistiek Logiesaccommodaties, NBTC Holland Marketing, On-derzoek Inkomend Toerisme
(2014) en Gfk, ReiseAnalyse (2015).

Figuur 5.3

Overnachtingen van gasten uit Duitsland in Nederlandse logiesaccommodaties naar accommodatietype, 2016* **
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Bron: CBS, Statistiek Logiesaccommodaties.
* Overnachtingen van gasten die in Duitsland wonen en die ten minste één nacht in Nederland verbleven, zowel
recreatief als zakelijk.
** Deze figuur hanteert de volgende ondergrenzen voor accommodaties: hotels/pensions/jeugdaccommodaties
met ten minste vijf slaapplaatsen; kampeerterreinen met ten minste vier standplaatsen (verblijf in vaste standplaatsen zoals stacaravans, telt niet mee); huisjesterreinen en groepsaccommodaties met ten minste tien slaapplaatsen.
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Huisjes op bungalowparken zijn onder Duitsers relatief populaire accommodaties. In
2016 vond 46 procent van alle overnachtingen van Duitse gasten in ons land plaats
op een huisjesterrein (figuur 5.3). Dit is veel in vergelijking met alle buitenlandse gasten, waarvan ‘slechts’ 29 procent van de overnachtingen in deze accommodatievorm
plaatsvond. Duitse gasten verbleven in 2016 gemiddeld 3,5 nachten in Nederland;
het gemiddelde van alle buitenlandse gasten bedroeg 2,5 nachten.
5,4 miljoen overnachtingen van Belgen
België kwam in 2016 op de tweede plaats wat betreft het aantal gasten in Nederlandse logiesaccommodaties. In dat jaar kwamen meer dan 2,1 miljoen gasten uit
België naar Nederland; iets meer dan uit het Verenigd Koninkrijk. Wat betreft het
aantal overnachtingen is het verschil tussen België en het Verenigd Koninkrijk groter.
In 2016 boekten Belgen in totaal bijna 5,4 miljoen overnachtingen in ons land (figuur
5.4), ruim 1 miljoen meer dan de Britten. Dat betekent een groei van 7 procent ten
opzichte van 2015. Belgen blijven gemiddeld 2,5 nachten in Nederland.
Figuur 5.4

Gasten uit België en hun overnachtingen in Nederlandse logiesaccommodaties, 2014-2016* **
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Bron: CBS, Statistiek Logiesaccommodaties.
* Overnachtingen van gasten die in België wonen en die ten minste één nacht in Nederland verbleven, zowel
recreatief als zakelijk.
** Deze figuur hanteert de volgende ondergrenzen voor accommodaties: hotels/pensions/jeugdaccommodaties
met ten minste vijf slaapplaatsen; kampeerterreinen met ten minste vier standplaatsen (verblijf in vaste standplaatsen zoals stacaravans, telt niet mee); huisjesterreinen en groepsaccommodaties met ten minste tien slaapplaatsen.
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Belgische toeristen in Nederland
België vormt een belangrijke groeimarkt voor het inkomende toerisme in
Nederland. Enkele feiten over Belgische toeristen in ons land op een rij:
•
•
•
•
•

Het overgrote deel van de Belgen die naar Nederland komen, is
Vlaming: 90 procent.
Van de gasten uit België heeft 86 procent een recreatief motief, één
op de tien komt voor zaken.
Ruim 80 procent van de Belgische toeristen komt met de auto naar
Nederland.
Belgen overnachten relatief veel aan de kust, maar ook Noord-Brabant en Limburg zijn populair bij onze zuiderburen.
Het tweede en derde kwartaal van het jaar zijn het belangrijkst voor
inkomend toerisme vanuit België: in 2014 kwam respectievelijk 27
en 32 procent van het totale aantal Belgische gasten in deze kwartalen.

Bron: CBS, Statistiek Logiesaccommodaties en NBTC Holland Marketing, Onderzoek Inkomend Toerisme
(2014).

Figuur 5.5

Overnachtingen van gasten uit België in Nederlandse logiesaccommodaties naar accommodatietype, 2016* **
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Bron: CBS, Statistiek Logiesaccommodaties.
* Overnachtingen van gasten die in België wonen en die ten minste één nacht in Nederland verbleven, zowel
recreatief als zakelijk.
** Deze figuur hanteert de volgende ondergrenzen voor accommodaties: hotels/pensions/jeugdaccommodaties
met ten minste vijf slaapplaatsen; kampeerterreinen met ten minste vier standplaatsen (verblijf in vaste standplaatsen zoals stacaravans, telt niet mee); huisjesterreinen en groepsaccommodaties met ten minste tien slaapplaatsen.
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Belgische gasten in Nederland verblijven vooral op huisjesterreinen. In 2016 betrof
het de helft van alle overnachtingen van Belgen in Nederland (figuur 5.5). Ook hotels
zijn een populair accommodatietype onder Belgische toeristen in ons land.
Verenigd Koninkrijk: 6 procent meer overnachtingen
Na Duitsland en België komt het Verenigd Koninkrijk op de derde plaats wat betreft
het aantal gasten in Nederlandse logiesaccommodaties. In 2016 is voor het eerst
de 2 miljoen grens doorbroken. Toeristen uit het Verenigd Koninkrijk boekten in 2016
gezamenlijk meer dan 4,2 miljoen overnachtingen (figuur 5.6). Dit was 6 procent
meer dan in 2015.
Gasten uit het Verenigd Koninkrijk en hun overnachtingen in Nederlandse logiesaccommodaties, 2014-2016* **

Figuur 5.6
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Bron: CBS, Statistiek Logiesaccommodaties.
* Overnachtingen van gasten die in het Verenigd Koninkrijk wonen en die ten minste één nacht in Nederland verbleven, zowel recreatief als zakelijk.
** Deze figuur hanteert de volgende ondergrenzen voor accommodaties: hotels/pensions/jeugdaccommodaties
met ten minste vijf slaapplaatsen; kampeerterreinen met ten minste vier standplaatsen (verblijf in vaste standplaatsen zoals stacaravans, telt niet mee); huisjesterreinen en groepsaccommodaties met ten minste tien slaapplaatsen.

Gasten uit het Verenigd Koninkrijk komen vooral voor vakantie naar Nederland: 59
procent komt uit recreatieve en 36 procent uit zakelijke overwegingen. Stedentrips
naar de grote steden zijn hierbij populair. Met name Amsterdam ontvangt veel hotelgasten uit het Verenigd Koninkrijk: meer dan 1,15 miljoen in 2016. Het Verenigd
Koninkrijk is daarmee het belangrijkste herkomstland van buitenlandse toeristen in
Amsterdam. Verreweg de meeste overnachtingen van gasten uit het Verenigd Koninkrijk vinden plaats in hotels (figuur 5.7). Britse gasten blijven relatief kort in Nederland: gemiddeld 2 nachten in 2016.

Inkomend toerisme in Nederland
Gebruikerslicentie: NHL Stenden Hogeschool

231

Figuur 5.7

Overnachtingen van gasten uit het Verenigd Koninkrijk in Nederlandse logiesaccommodaties naar accommodatietype, 2016* **
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Bron: CBS, Statistiek Logiesaccommodaties.
* Overnachtingen van gasten die in het Verenigd Koninkrijk wonen en die ten minste één nacht in Nederland verbleven, zowel recreatief als zakelijk.
** Deze figuur hanteert de volgende ondergrenzen voor accommodaties: hotels/pensions/jeugdaccommodaties
met ten minste vijf slaapplaatsen; kampeerterreinen met ten minste vier standplaatsen (verblijf in vaste standplaatsen zoals stacaravans, telt niet mee); huisjesterreinen en groepsaccommodaties met ten minste tien slaapplaatsen.

5.3

Bestemmingen van buitenlandse toeristen

De vorige paragraaf ging over de herkomst van buitenlandse toeristen in ons land.
Deze paragraaf gaat in op hun bestemmingen. Welke Nederlandse regio’s trekken
veel toeristen uit het buitenland?
Noord-Holland meest bezochte provincie
Van alle 15,8 miljoen buitenlandse gasten in 2016, verbleven 6 miljoen toeristen
in hotels in Amsterdam. Daarmee is onze hoofdstad voor buitenlandse toeristen
de grote trekpleister. De provincie Noord-Holland is mede door de populariteit van
Amsterdam met een aantal van 8,4 miljoen buitenlandse gasten in 2016 de meest
bezochte provincie (tabel 5.3). Ruim de helft van alle buitenlandse toeristen in Nederland verblijft in deze provincie. Zuid-Holland bekleedt de tweede plaats met bijna 2,2
miljoen gasten; 14 procent van het totaal. Op de derde plaats staat Zeeland met ruim
1,1 miljoen buitenlandse toeristen in 2016. Vergeleken met het jaar ervoor zagen
vooral Noord-Holland, Limburg en Overijssel sterke groei in het aantal internationale
gasten. Utrecht heeft daarentegen zo’n 40.000 gasten minder ontvangen en ook
Groningen zag een daling in het afgelopen jaar ten opzichte van 2015. Opvallend is
dat het inkomend toerisme in deze provincies in 2015 nog met respectievelijk 20 en
29 procent groeide ten opzichte van 2014.
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Tabel 5.3

Buitenlandse gasten in Nederland naar provincie, 2014-2016* **
2014

2015

2016

x 1.000

2014-2015

2015-2016

%

Noord-Holland

7.353

7.702

8.355

4,7

8,5

Zuid-Holland

1.946

2.104

2.172

8,1

3,2

Zeeland

1.027

1.110

1.128

8,1

1,6

Noord-Brabant

892

1.004

1.038

12,6

3,4

Limburg

875

975

1.047

11,4

7,4

Gelderland

408

477

493

16,9

3,4

Utrecht

378

452

410

19,6

-9,3

Friesland

302

302

317

0,0

5,0

Overijssel

225

290

332

28,9

14,5

Drenthe

185

208

209

12,4

0,5

Flevoland

179

183

182

2,2

-0,5

Groningen

154

199

145

29,2

-27,1

Bron: CBS, Statistiek Logiesaccommodaties.
* Gasten die in het buitenland wonen en ten minste één nacht in Nederland verbleven, zowel recreatief als zakelijk.
** Deze tabel hanteert de volgende ondergrenzen voor accommodaties: hotels/pensions/jeugdaccommodaties met
ten minste vijf slaapplaatsen; kampeerterreinen met ten minste vier standplaatsen (verblijf in vaste standplaatsen
zoals stacaravans, telt niet mee); huisjesterreinen en groepsaccommodaties met ten minste tien slaapplaatsen.

Ruim 2,3 miljoen buitenlandse gasten aan de kust
In 2016 ontvingen de Nederlandse kustgebieden ruim 2,3 miljoen buitenlandse gasten (tabel 5.4), vergelijkbaar met het jaar ervoor. De sterkste groei was zichtbaar in
het bos- en heidegebied van Noordoost-Nederland (+16 procent). Dit werd met name
beïnvloed door de sterke stijging van het aantal gasten in Overijssel. Overig Nederland liet met 7,5 procent een gematigder groei zien. Alleen de watersportgebieden
lieten in 2016 een daling zien ten opzichte van een jaar eerder.
Tabel 5.4

Buitenlandse gasten in Nederland naar enkele toeristische regio's, 2014-2016* **
2014

2015

2016

x 1.000

2014-2015

2015-2016

%

Kust

2.169

2.306

2.327

6,3

0,9

Bos en Heide Zuid-Nederland

1.811

2.047

2.167

13,0

5,9

Watersportgebieden

922

1.014

965

10,0

-4,8

Bos en Heide Midden-Nederland

512

588

603

14,8

2,6

Bos en Heide Noordoost-Nederland

385

467

542

21,3

16,1

8.126

8.585

9.226

5,6

7,5

Overig Nederland
Bron: CBS, Statistiek Logiesaccommodaties.

* Gasten die in het buitenland wonen en ten minste één nacht in Nederland verbleven, zowel recreatief als zakelijk.
** Deze tabel hanteert de volgende ondergrenzen voor accommodaties: hotels/pensions/jeugdaccommodaties met
ten minste vijf slaapplaatsen; kampeerterreinen met ten minste vier standplaatsen (verblijf in vaste standplaatsen
zoals stacaravans, telt niet mee); huisjesterreinen en groepsaccommodaties met ten minste tien slaapplaatsen.
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Spreiding gasten in Nederland
De laatste tijd wordt er veel gesproken over de ervaren drukte op bepaalde
‘hot spots’ in Nederland. Cijfers over de afgelopen drie jaar laten zien dat
Amsterdam met een marktaandeel van 37-38 procent een grote aantrekkingskracht heeft onder de toeristen. NBTC Holland Marketing zet zich
daarom met haar partners in om toeristen meer te spreiden over het land.
Met ‘HollandCity’ positioneert NBTC Nederland als één grote metropool met
verschillende aantrekkelijke districten, om op die manier toeristen ook andere unieke bestemmingen in Nederland te laten ontdekken.
Figuur 5.8

Spreiding buitenlandse gasten in Nederland, 2014-2016* **
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Bron: CBS, Statistiek Logiesaccommodaties.
* Gasten die in het buitenland wonen en ten minste één nacht in Nederland verbleven, zowel recreatief als
zakelijk.
** Deze tabel hanteert de volgende ondergrenzen voor accommodaties: hotels/pensions/jeugdaccommodaties met ten minste vijf slaapplaatsen; kampeerterreinen met ten minste vier standplaatsen (verblijf in vaste
standplaatsen zoals stacaravans, telt niet mee); huisjesterreinen en groepsaccommodaties met ten minste tien
slaapplaatsen.
*** Alleen gasten in hotels.

Verhaallijnen en evenementen sturen het bezoek in een bepaalde
richting
Onderdeel van de ‘HollandCity’ strategie zijn de zogenaamde verhaallijnen,
waarmee aan de hand van interesses de aandacht van bezoekers op meerdere plekken in ons land wordt gericht. Zo is er een verhaallijn Land of Water, Castles & Country Houses en Dutch Cuisine. Er wordt hierbij gespeeld
met de perceptie van afstand en reistijd. De reistijden binnen Nederland
zijn voor internationale bezoekers zo klein dat ze vergelijkbaar zijn met die
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binnen grote wereldsteden. Voor mondiale liefhebbers van Van Gogh zijn
Otterloo, Nuenen of Zundert immers slechts een steenworp van Schiphol
en Amsterdam. Door verschillende plakken te koppelen, in dit geval Amsterdam met plekken in Gelderland en Noord-Brabant, wil NBTC ervoor zorgen
dat bezoekers in toenemende mate ook op andere plaatsen komen dan
alleen in Amsterdam. Ook draagt de slimme programmering van grootschalige evenementen in de regio’s bij aan bezoek meer verspreid over ons land.

Ook aandacht voor spreiding in tijd en economische waarde
In de strategie wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor seizoensverlenging om de druk in het hoogseizoen te verlagen. Het spreiden van
bezoekers in ijd doet NBTC onder meer door onze kust als bestemming
voor alle seizoenen te promoten en zo internationale toeristen te verleiden
om ook in het laagseizoen een bezoek te brengen aan de Nederlandse kust.
Het verhogen van de waarde per bezoeker ten slotte, gebeurt door in te zetten op een juiste mix van landen en doelgroepen. Zo wil NBTC bijvoorbeeld,
samen met partners, zorgen voor een grotere zichtbaarheid van het Nederlandse retailaanbod om meer internationale bezoekers te trekken die meer
besteden in meer Nederlandse winkels in meer (binnen)steden. Ook is er
aandacht voor nieuwe groeimarkten en nieuwe doelgroepen (denk bijvoorbeeld aan India of Zuid-Korea). Hierbij ligt de focus onder meer op het verhogen van de connectiviteit tussen Nederland en opkomende economieën,
voor toeristisch en ander zakelijk verkeer.
Door de ‘HollandCity’ strategie profiteren in toenemende mate ook minder
bekende regio’s van zowel buitenlandse als binnenlandse bezoekers en is
de gedachte dat de nu al drukke plekken in ons land ontlast worden.
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5.4

Inkomend toerisme naar accommodatietype

Deze paragraaf bespreekt het inkomende toerisme in verschillende accommodatie
typen. Aan bod komen de vier typen die de CBS-statistiek Logiesaccommodaties
onderscheidt: hotels/pensions/jeugdaccommodaties, huisjesterreinen, kampeerterreinen en groepsaccommodaties.
Tabel 5.5

Buitenlandse gasten en hun overnachtingen in Nederlandse logiesaccommodaties naar type accommodatie, 20142016* **
2014

2015

2016

x 1.000

2014-2015

2015-2016

%

Gasten
Hotels/pensions/jeugdaccommodaties
Huisjesterreinen
Kampeerterreinen
Groepsaccommodaties

10.978

11.766

12.409

7,2

5,5

1.976

2.222

2.387

12,4

7,4

899

942

964

4,8

2,3

71

77

70

8,5

-9,1

20.184

21.708

23.169

7,6

6,7
5,9

Overnachtingen
Hotels/pensions/jeugdaccommodaties
Huisjesterreinen

4.098

4.272

4.523

4,2

Kampeerterreinen

9.760

10.947

11.600

12,2

6,0

381

370

331

-2,9

-10,5

Groepsaccommodaties
Bron: CBS, Statistiek Logiesaccommodaties.

* Gasten die in het buitenland wonen en ten minste één nacht in Nederland verbleven, zowel recreatief als zakelijk.
** Deze tabel hanteert de volgende ondergrenzen voor accommodaties: hotels/pensions/jeugdaccommodaties met
ten minste vijf slaapplaatsen; kampeerterreinen met ten minste vier standplaatsen (verblijf in vaste standplaatsen
zoals stacaravans, telt niet mee); huisjesterreinen en groepsaccommodaties met ten minste tien slaapplaatsen.

Hotels verreweg het populairst
Het overgrote deel van de buitenlandse toeristen in Nederland verblijft in een hotel.3
In 2016 ging het om meer dan 12,4 miljoen hotelgasten; 78 procent van het totale
aantal buitenlandse toeristen in dat jaar (tabel 5.5). Huisjesterreinen en kampeerterreinen volgen op afstand met respectievelijk 2,4 miljoen en 960 duizend gasten.
Groepsaccommodaties sluiten de rij met 70 duizend buitenlandse gasten in 2016.
Uitgedrukt in het aantal overnachtingen blijven hotels de belangrijkste logiesvorm,
maar is het verschil met de andere verblijfsvormen kleiner. De oorzaak hiervan is dat
gasten gemiddeld korter in hotels verblijven dan in andere accommodatietypen zoals
huisjes- of kampeerterreinen.
Gebruik van huisjesterreinen blijft bovengemiddeld groeien
Hoewel hotels de meest populaire accommodatievorm zijn, lieten huisjesterreinen
ook in het afgelopen jaar weer procentueel de sterkste groei zien. Het aantal buiten3
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landse gasten in Nederlandse huisjesterreinen groeide met 7,4 procent ten opzichte
van 2015; dat betekent 165 duizend buitenlandse bungalowgasten meer dan een
jaar eerder. Het totaal aantal gasten in groepsaccommodaties blijft beperkt vergeleken met de andere accommodatievormen en is in 2016 gedaald tot ongeveer het
niveau van 2014. Voor kampeerterreinen was de groei van het aantal buitenlandse
gasten bescheiden (2,3 procent). Het aantal overnachtingen van buitenlandse gasten
op kampeerterreinen groeide daarentegen ook met ongeveer 6 procent.
Tabel 5.6

Buitenlandse gasten in Nederlandse logiesaccommodaties per provincie naar type accommodatie, 2016* **
Hotels/pensions/jeugdaccommodaties

Huisjesterreinen Kampeerterreinen

Groepsaccommodaties

x 1.000
Noord-Holland

7.795

297

260

3

Zuid-Holland

1.693

347

128

4

Zeeland

370

484

270

3

Limburg

556

424

60

7

Noord-Brabant

701

278

48

11

Gelderland

342

85

63

3

Utrecht

397

7

4

1

Overijssel

209

83

29

12

Friesland

136

107

54

20

Drenthe

51

145

9

4

Flevoland

50

112

19

1

Groningen

108

18

19

1

Bron: CBS, Statistiek Logiesaccommodaties.
* Gasten die in het buitenland wonen en ten minste één nacht in Nederland verbleven, zowel recreatief als zakelijk.
** Deze tabel hanteert de volgende ondergrenzen voor accommodaties: hotels/pensions/jeugdaccommodaties met
ten minste vijf slaapplaatsen; kampeerterreinen met ten minste vier standplaatsen (verblijf in vaste standplaatsen
zoals stacaravans, telt niet mee); huisjesterreinen en groepsaccommodaties met ten minste tien slaapplaatsen.

Populariteit logiesvormen verschilt per provincie
Op provinciaal niveau bestaan duidelijke verschillen tussen de logiesvormen wat betreft hun populariteit bij buitenlandse gasten (tabel 5.6). Dit hangt voor een belangrijk
deel samen met het type bezoeker dat een provincie voornamelijk trekt. Vakantiegangers verblijven bijvoorbeeld relatief vaak op huisjesterreinen en kampeerterreinen;
zakelijke gasten maken juist veel gebruik van hotels. Ook het aanbod aan accommodaties in een provincie speelt hierbij een rol. Voor de meeste provincies geldt dat
hotels de meeste buitenlandse gasten herbergen, met name voor de Randstedelijke
provincies. Buitenlandse gasten van huisjesterreinen trekken vooral naar Limburg
en Zeeland. De provincies aan de Noordzeekust trekken veel buitenlandse gasten
op kampeerterreinen: Zeeland, en Noord- en Zuid-Holland. Buitenlandse gasten die
verblijven in groepsaccommodaties gaan vooral naar Friesland, voornamelijk naar
de Waddeneilanden.
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5.5

Bezoekmotieven

Het voorgaande deel van dit hoofdstuk gebruikte de CBS-statistiek Logiesaccommodaties als cijferbron. In het restant van dit hoofdstuk staan de uitkomsten van het Onderzoek Inkomend Toerisme centraal (zie tekstkader). Deze paragraaf bespreekt het
motief van buitenlandse toeristen om een bezoek aan ons land te brengen. Hoeveel
toeristen komen voor zaken, voor vakantie of om een andere reden naar ons land?
Het meest recente onderzoek heeft betrekking op buitenlandse gasten in 2014.
Figuur 5.10

Motieven van buitenlandse meerdaagse toeristen om Nederland te bezoeken, 2016
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Bron: NBTC Holland Marketing, Onderzoek Inkomend Toerisme 2014, doorrekening NBTC o.b.v. CBS, SLA
2016.

Belangrijkste motief: vakantie
De meeste buitenlandse toeristen komen naar Nederland voor een (korte) vakantie;
69 procent van alle buitenlandse bezoekers (figuur 5.10). Een kwart van de buitenlandse gasten kwam met een zakelijke reden, bijvoorbeeld om een congres of
vergadering bij te wonen, of om een Nederlandse bedrijfsvestiging te bezoeken. De
overige 6 procent van de buitenlandse gasten kwam naar ons land om een andere
reden, bijvoorbeeld om familie of vrienden te bezoeken.
Motief verschilt sterk per herkomstland
Het motief voor een bezoek aan Nederland verschilt sterk per herkomstland. Uit de
buurlanden Duitsland en België komen relatief veel gasten naar Nederland voor vakantie: 86 procent in 2014 (figuur 5.11). Vanuit China, Italië en Japan reizen relatief
veel bezoekers met een zakelijk motief naar Nederland.
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Figuur 5.11

Motieven van buitenlandse meerdaagse toeristen om Nederland te bezoeken, 2014
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* Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland.

In absolute aantallen komen de meeste vakantiegangers uit Duitsland, België en het
Verenigd Koninkrijk. De meeste buitenlandse zakenreizigers in Nederland komen uit
het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Duitsland.
In paragraaf 6.4 van deze publicatie komt het inkomende zakelijke toerisme nader
aan bod.
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Onderzoek Inkomend Toerisme
Eens per vier jaar voert NBTC Holland Marketing het Onderzoek Inkomend
Toerisme (OIT) uit, in samenwerking met CBS. De onderzoekspopulatie bestaat uit buitenlandse bezoekers die voor een meerdaags verblijf naar Nederland komen. In de periode van februari 2013 tot en met augustus 2014
zijn ruim 4.300 buitenlandse toeristen ondervraagd voor dit onderzoek.
Het onderzoek kende twee fasen. In de eerste fase ontvingen buitenlandse
toeristen steekproefsgewijs een uitnodiging om aan het onderzoek deel te
nemen. Zij werden benaderd in accommodaties in Nederland, en bij diverse
toegangspunten, zoals vliegvelden, grensovergangen en internationale treinen. De tweede fase bestond uit een follow-up. Respondenten werden na
thuiskomst online bevraagd over diverse onderwerpen rond hun bezoek aan
Nederland. De vragen gingen bijvoorbeeld over hun zoek- en boekgedrag,
bezoekmotieven, ondernomen activiteiten, bestedingen, waardering van het
bezoek, en consumentenprofielen.
De CBS-statistiek Logiesaccommodaties vormde het steekproefkader van
het Onderzoek Inkomend Toerisme. De resultaten uit het OIT zijn gewogen
naar de uitkomsten van de Statistiek Logiesaccommodaties. Als basisjaar
is daarbij gekozen voor 2014, omdat de meeste waarnemingen in het onderzoek op dat jaar betrekking hadden.

5.6

Vervoermiddelen

Deze paragraaf stelt het vervoermiddel van inkomende toeristen centraal. Komen
buitenlandse toeristen het meest met het vliegtuig naar Nederland, of toch met de
auto? En hoe verplaatsen zij zich binnen ons land?
Figuur 5.12

Vervoermiddelen waarmee buitenlandse meerdaagse toeristen Nederland bezoeken, 2014
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Bron: NBTC Holland Marketing, Onderzoek Inkomend Toerisme 2014.
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Vliegtuig het populairst
Buitenlandse bezoekers passeren de Nederlandse grens vaak in een vliegtuig (44
procent in 2014) of met de auto (40 procent). Andere vervoermiddelen zoals de
trein (8 procent) en een bus of touringcar (4 procent) zijn aanzienlijk minder populair
(figuur 5.12).
Om begrijpelijke redenen scoort de auto hoog onder toeristen uit België en Duitsland. Circa acht op de tien meerdaagse gasten uit onze buurlanden kwamen in 2014
met de auto naar Nederland (figuur 5.13). Vanuit alle overige landen is het vliegtuig het meest gebruikte vervoermiddel om naar Nederland te komen. Verreweg
het grootste deel van de ingevlogen buitenlandse toeristen landt op Schiphol. De
regionale luchthavens zijn in de afgelopen jaren wel steeds belangrijkere toegangspunten geworden.
Voor intercontinentale bezoekers die met de trein of met de touringcar de Nederlandse grens passeren, is het bezoek aan Nederland veelal onderdeel van een rondreis
door Europa. Zij zijn vaak elders in Europa per vliegtuig gearriveerd.

Figuur 5.13

Vervoermiddelen waarmee buitenlandse meerdaagse toeristen Nederland bezoeken naar herkomst, 2014
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5
5 3

11

2
100

%
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Touringcar/bus

Eigen/gehuurde/geleende auto
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Bron: NBTC Holland Marketing, Onderzoek Inkomend Toerisme 2014.
* Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland.
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Reizen binnen Nederland vaak per auto
Eenmaal gearriveerd in Nederland, kiezen veel buitenlandse toeristen voor de auto
om zich verder te verplaatsen binnen ons land. In 2014 was voor 31 procent van de
buitenlandse toeristen een auto het belangrijkste vervoermiddel in Nederland (figuur
5.14). Taxi’s (7 procent) zijn in dit cijfer niet meegeteld. Vooral Duitse en Belgische
bezoekers verplaatsen zich veel per auto binnen Nederland. Zij komen ook vaak ons
land binnen met hun eigen, of een gehuurde of geleende auto. Het openbaar vervoer
(lijnbus/tram/metro en trein) is voor bijna één op de drie buitenlandse bezoekers het
belangrijkste transportmiddel binnen Nederland. Zakelijke bezoekers, die ons land
voornamelijk met het vliegtuig bereiken, verplaatsen zich relatief vaak met de trein
(29 procent) of met de taxi (20 procent) binnen ons land.
Figuur 5.14

Belangrijkste vervoermiddel voor buitenlandse meerdaagse toeristen om zich in Nederland te verplaatsen, 2014
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Bron: NBTC Holland Marketing, Onderzoek Inkomend Toerisme 2014.

5.7

Ondernomen activiteiten

In deze paragraaf staat centraal welke activiteiten buitenlandse toeristen in ons land
ondernemen. Van diverse bezigheden is gemeten hoe populair deze zijn onder buitenlandse gasten. Ook komt aan bod wat toeristen de belangrijkste activiteit vonden
tijdens hun verblijf in Nederland.

242

Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2017
Gebruikerslicentie: NHL Stenden Hogeschool

Figuur 5.15

Top 20 van populairste activiteiten van buitenlandse meerdaagse toeristen in Nederland, 2014*
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Bron: NBTC Holland Marketing, Onderzoek Inkomend Toerisme 2014.
* Het percentage van buitenlandse meerdaagse toeristen dat de betreffende activiteit heeft ondernomen.

Stadswandelingen zijn het populairst
Van alle buitenlandse toeristen die in 2014 in Nederland overnachtten, ondernam 54
procent een stadswandeling. Daarmee zijn standswandelingen de populairste van
alle activiteiten die het OIT onderscheidt (figuur 5.15). Ook veel toeristen bezoeken
een bar of café: 45 procent in 2014. Twee op de vijf inkomende toeristen gingen
wandelen, funshoppen of naar een restaurant, eetcafé of brasserie.
De activiteiten die buitenlandse toeristen in ons land ondernemen, variëren sterk per
herkomstland. Vooral intercontinentale bezoekers en Scandinaviërs funshoppen bijvoorbeeld vaak in Nederland. Stadswandelingen zijn erg populair onder Brazilianen,
Russen, Canadezen en Amerikanen. Buitenlandse toeristen die in Nederland fietsen,
zijn vaak Duitsers, Belgen of Spanjaarden. Naast de activiteiten die buitenlandse toeristen in ons land hebben ondernomen, heeft het OIT ook gemeten welke daarvan het
belangrijkst waren voor de bezoekers. De belangrijkste activiteit is vaak een activiteit
waarvan bezoekers op voorhand al hebben besloten dat ze deze tijdens hun trip willen ondernemen. Deze activiteit speelt dan ook een belangrijke rol als toeristen een
bestemming kiezen.
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Figuur 5.16

Top 20 van belangrijkste activiteiten van buitenlandse meerdaagse toeristen in Nederland, 2014*
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Bron: NBTC Holland Marketing, Onderzoek Inkomend Toerisme 2014.
* Het percentage van buitenlandse meerdaagse toeristen dat de betreffende activiteit als belangrijkste ondernomen activiteit beschouwt.

Stadswandelingen zijn ook veruit het belangrijkst
Veel buitenlandse toeristen ondernemen een stadswandeling; deze activiteit is ook
veruit de belangrijkste van de onderscheiden activiteiten. In 2014 vond 15 procent
van de buitenlandse bezoekers een stadswandeling de belangrijkste activiteit die zij
in ons land hebben ondernomen (figuur 5.16). Ook uitwaaien op het strand, fietsen en
bezienswaardige plaatsen bezoeken, zien toeristen vaak als belangrijkste activiteit.
Hoewel veel buitenlandse gasten een bar of café bezoeken, is dit maar voor weinigen
de belangrijkste activiteit tijdens het bezoek aan Nederland.
De belangrijkste activiteit voor toeristen tijdens een bezoek aan Nederland, verschilt
sterk per herkomstland. Duitsers en Belgen vinden fietsen, wandelen, en een natuurgebied of het strand bezoeken vaak het belangrijkst. Activiteiten met kunst en cultuur
zijn vaak het belangrijkst voor Italianen en Amerikanen. Dit zijn bezoeken aan musea
en (andere) bezienswaardige en historische plaatsen. Bij Fransen en Spanjaarden
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staan culturele activiteiten ook in de top vijf. Daarnaast zijn wandelen en fietsen
voor hen ook belangrijke activiteiten. Zij maken vaak een stedentrip naar Nederland
en wandelen en fietsen er dan rond om zo de stad te verkennen. Dit geldt ook voor
bezoekers uit het Verenigd Koninkrijk. Zij kwalificeren daarnaast relatief vaak een
restaurantbezoek als belangrijkste activiteit in Nederland.

5.8

Bestedingen van buitenlandse toeristen

Deze paragraaf richt zich op de economische betekenis van het inkomende toerisme
voor Nederland. Hoeveel geven buitenlandse toeristen uit aan hun bezoek aan Nederland wat zijn de verschillen tussen toeristen uit diverse herkomstlanden? Doordat
de wijze van samenstellen van de cijfers anders is, komen deze cijfers niet geheel
overeen met de cijfers zoals die worden gepresenteerd door de Toerismerekeningen
in hoofdstuk 8.4
Tabel 5.7

Bestedingen van buitenlandse meerdaagse toeristen in Nederland naar herkomstland, 2016
Totale bestedingen
miljoen euro

Bestedingen per
persoon per verblijf
euro

Bestedingen per
persoon per dag
euro

Duitsland

2.040

442

112

Verenigd Koninkrijk

1.366

668

240

België

682

320

117

Frankrijk

501

636

227

Italië

481

911

232

Spanje

396

891

239

Scandinavië*

345

716

248

Rusland

152

1.173

255

1.395

1.180

343

Canada

216

1.396

392

Brazilië

117

1.017

298

China (incl. Hongkong)

373

1.256

328

Japan

144

1.323

457

Verenigde Staten

Bron: NBTC Holland Marketing, Onderzoek Inkomend Toerisme 2014, doorrekening NBTC.
* Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden.

Duitse toeristen geven samen meer dan 2 miljard uit aan
verblijf in Nederland Duitse toeristen geven samen meer
dan 2 miljard uit aan verblijf in Nederland

4

De bedragen in deze paragraaf zijn berekend door het gemiddelde bestedingsbedrag per gast en land van herkomst uit het Onderzoek Inkomend Toerisme 2014 te vermenigvuldigen met het aantal gasten per herkomstland uit
de Statistiek Logiesaccommodatie 2016. Daarbij is geen rekening gehouden met inflatie.
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Inkomend toerisme goed voor 11,4 miljard euro in 2016
In 2016 hebben buitenlandse toeristen gezamenlijk 11,4 miljard euro besteed aan
hun bezoek aan Nederland. Het toegenomen aantal buitenlandse toeristen zorgt voor
een groei van de totale bestedingen van buitenlandse toeristen in Nederland.
10,5 miljard wordt in Nederland besteed
Van de 11,4 miljard euro die buitenlandse toeristen besteedden aan hun reizen naar
Nederland, wordt 10,5 miljard euro in Nederland besteed. De overige 0,9 miljard
euro gaven ze al uit voordat ze naar Nederland reisden. Dit zijn vooral vervoerskosten en vooruitbetaalde accommodatiekosten. Zo komen niet alle vervoerskosten
terecht in de Nederlandse economie, omdat het deels ook buitenlandse vervoersbedrijven betreft. Ook een deel van de 10,5 miljard euro die in Nederland wordt
besteed, vloeit weer naar het buitenland.
Duitse toeristen besteden samen het meest
In totaal besteden Duitse toeristen het meest aan meerdaagse verblijven in Nederland. In 2016 gaven zij samen meer dan 2 miljard euro uit (tabel 5.7). Gevolgd door
de Amerikanen en Britten met beide bijna 1,4 miljard euro. Duitsers en Belgen besteden gemiddeld het minst vanwege de relatief lage vervoerskosten, en omdat zij
vaker dan andere buitenlandse toeristen verblijven op goedkopere accommodaties
zoals huisjesterreinen en kampeerterreinen. Hierbij speelt het bezoekmotief ook een
rol; verreweg de meeste Duitsers en Belgen komen naar Nederland voor vakantie, en
niet voor een zakelijk bezoek. Toeristen van buiten Europa besteden gemiddeld het
meest. De hogere vervoerskosten vormen de belangrijkste verklaring hiervoor, maar
ook tijdens het verblijf geeft deze groep meer uit.
Zakenreizigers besteden gemiddeld meer dan vakantiegangers
In 2016 besteedde een gemiddelde buitenlandse zakenreiziger 1.034 euro aan een
trip naar Nederland. Dat is aanzienlijk meer dan de bestedingen van een gemiddelde
buitenlandse vakantieganger, die 593 euro bedroegen in dat jaar (tabel 5.8). Ook
gemiddeld per dag besteden zakenreizigers aanmerkelijk meer dan toeristen die
voor vakantie naar Nederland komen. De hogere bestedingen van zakenreizigers
komen doordat zij gemiddeld duurdere trein- en vliegtickets kopen, en meer in het
hogere hotelsegment verblijven. De totale bestedingen van alle buitenlandse vakantiegangers aan hun verblijf in Nederland zijn echter aanzienlijk groter dan die van
alle zakenreizigers samen. Dit komt doordat veel meer buitenlandse toeristen voor
vakantie dan voor zaken naar Nederland komen: 10,9 miljoen vakantiegangers tegen
4 miljoen zakenreizigers in 2016. Uitgaande van de gemiddelde bestedingen zoals
deze volgen uit het Onderzoek Inkomend Toerisme (2014) resulteert dit voor de
vakantiegangers in een economische waarde in 2016 van 6,5 miljard euro en voor
de zakenreizigers 4,1 miljard euro.
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Tabel 5.8

Bestedingen van buitenlandse meerdaagse toeristen in Nederland naar bezoekmotief, 2016*
Totale bestedingen
mln euro

Bestedingen per
persoon per verblijf

Bestedingen per
persoon per dag

euro

Vakantie

6.488

593

179

179

Zakelijk

4.133

1.034

307

307

758

848

192

192

Overig

Bron: NBTC Holland Marketing, Onderzoek Inkomend Toerisme 2014, doorrekening NBTC o.b.v. CBS, SLA
2016.
* Het betreft alle bestedingen van (zaken)reizigers voorafgaan en tijdens het verblijf in Nederland. Dus zowel de
bestedingen aan vervoer en verblijf als de bestedingen op de bestemming zelf.
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Dit hoofdstuk is verzorgd door het CBS en het NBTC.

6
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Zakelijk toerisme
In dit hoofdstuk staat het zakelijk toerisme centraal. Om hoeveel zakelijke overnachtingen in hotels gaat het per jaar, en per provincie? Vervolgens gaat de aandacht uit
naar zakenreizen van Nederlanders: het aantal binnen- en buitenlandse zakenreizen
van Nederlanders, en de bestedingen die daaraan gekoppeld zijn. Daarna verschuift
het gezichtspunt naar buitenlandse zakenreizigers die Nederland bezoeken: het inkomende zakelijke toerisme. Hoeveel zakelijke bezoekers komen naar Nederland,
waar komen zij vandaan en wat geven ze uit? Ten slotte komt in dit hoofdstuk de
internationale positie van Nederland als congresbestemming aan de orde.
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Hoofdpunten
•
In 2016 vonden 17,8 miljoen zakelijke hotelovernachtingen plaats in Nederland; een groei van 5,7 procent ten opzichte van 2016. Zakelijke overnachtingen omvatten daarmee 40 procent van het totale aantal hotelovernachtingen
in 2016.
•
Van alle provincies vonden in Noord-Holland de meeste zakelijke overnachtingen plaats: 7 miljoen in 2016. Flevoland kende het kleinste aantal zakelijke
hotelovernachtingen, maar in die provincie is het marktaandeel zakelijke overnachtingen wel het grootst: 69 procent van het totale aantal hotelovernachtingen.
•
In 2016 hebben Nederlanders ruim 8,6 miljoen zakenreizen ondernomen:
circa 3,9 miljoen meerdaagse zakenreizen in eigen land en circa 4,7 miljoen
één- of meerdaagse zakenreizen naar het buitenland. Ten opzichte van 2013
is het totale aantal zakenreizen met 2 procent gegroeid.
•
Ruim een kwart van alle buitenlandse bezoekers komt met een zakelijke reden
naar Nederland. In 2016 hebben bijna 4 miljoen buitenlandse zakenreizigers
ons land bezocht voor ten minste één nacht. De meeste zakenreizigers zijn
afkomstig uit Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Duitsland. Een zakelijke bezoeker geeft gemiddeld meer geld uit dan een vrijetijdstoerist. In totaal
besteedden buitenlandse zakenreizigers circa 4,1 miljard euro in 2016.
•
In 2016 stond Nederland in de top 10 van congresbestemmingen volgens
zowel de ICCA- als de UIA-ranglijst. Nederland heeft op de UIA-ranglijst een 10e
positie en is één positie gestegen. Op de ICCA-ranglijst staat Nederland op de
9e positie, één positie lager dan 2015.
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6.1

Inleiding

Toerisme wordt meestal geassocieerd met reizen in de vrije tijd. Het heeft echter
ook betrekking op reizen met andere motieven dan vrijetijdsbesteding, bijvoorbeeld
met een zakelijk motief. Zakelijk toerisme is dus een deelmarkt van het toerisme als
geheel, maar met eigen kenmerken. Deze paragraaf legt uit wat zakelijk toerisme
inhoudt en welke aspecten daarbij een rol spelen.
Wat is zakelijk toerisme?
De World Tourism Organization (UNWTO) definieert toerisme als: ‘de activiteiten van
personen die reizen naar en verblijven op plaatsen buiten hun normale omgeving,
voor niet langer dan een (aaneengesloten) jaar, om redenen van vrijetijdsbesteding,
zaken, en andere doeleinden die niet zijn verbonden met het uitoefenen van activiteiten die worden beloond vanuit de plaats die wordt bezocht’.1 Voor zakelijk toerisme kent deze definitie enkele belangrijke bepalingen. Ten eerste gaat het om het
reizen buiten de normale omgeving. Daarom worden onder meer handelsreizigers,
forenzen en vrachtwagenchauffeurs niet gezien als zakelijke toeristen. Ten tweede
worden reizigers die voor hun werk betaald (‘beloond’) worden op de plaats die zij
bezoeken, ook niet meegeteld als zakelijke toeristen. Ten slotte gaat het bij zakelijk
toerisme niet alleen om het reizen met een overnachting. Binnen de definitie vallen
ook dagtochten met een zakelijk motief. Dit deel van het zakelijke toerisme wordt in
dit hoofdstuk alleen meegenomen als het gaat om het uitgaande zakelijke toerisme.
Voor eendaags inkomend en binnenlands zakelijk toerisme ontbreken databronnen.
Zoals de meeste definities, kent ook die van zakelijk toerisme grijze gebieden. Wanneer is er bijvoorbeeld sprake van een betaling op de plaats die iemand bezoekt?
En hoe wordt vastgesteld dat een zakenreiziger buiten zijn normale omgeving is?
Onderzoekers van zakelijk toerisme houden mede om die reden zelden vast aan de
strikte definitie als zij cijfers over dit onderwerp samenstellen. Meestal tellen zij alle
reizigers mee die op één of andere wijze aan zaken doen op hun bestemming.
Bij zakelijk toerisme gaat het om de volgende soorten activiteiten:
•

•
•

reizen voor vergaderingen en overleggen met collega’s en zakenpartners op
locaties buiten de normale (werk)omgeving, of bijvoorbeeld om specifieke
werkzaamheden uit te voeren;
conferenties, congressen, beurzen, trainingen en dergelijke bezoeken;
reizen van medewerkers als beloning om hen te motiveren (‘incentives’).

In het kader van het zakelijke toerisme wordt ook vaak het begrip ‘MICE’ gebruikt.
MICE staat voor: meetings, incentives, conventions and exhibitions. Niet iedereen
verstaat hetzelfde onder het begrip MICE. Het richt zich vooral op bijeenkomsten

1
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York.
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van grotere groepen zakelijke reizigers die vaak al enige tijd van tevoren gepland
en georganiseerd zijn. Individuele zakenreizigers en kleine groepen van twee of drie
collega’s die naar een individuele klant of collega reizen, vallen hier buiten.
Zakelijk toerisme is economisch interessant
Zakelijk toerisme is een interessant segment voor bestemmingen, omdat zakelijke
toeristen meer geld uitgeven dan vrijetijdstoeristen.2 Veel landen en steden profileren
zich dan ook graag als zakelijke bestemming, ook voor (internationale) conferenties,
congressen en dergelijke. Dat geldt ook voor Nederland. Het gaat bij zakelijk toerisme steeds minder om uitsluitend de primaire werkgerelateerde activiteiten, zoals
het bijwonen van een vergadering, training of conferentie. Er gaat ook steeds meer
aandacht naar activiteiten die betrekking hebben op de vrije tijd van de zakelijke
toerist. Deze secundaire activiteiten, zoals dineren, winkelen, en deelnemen aan excursies, maken een groeiend deel uit van het reispatroon en de uitgaven van zakelijke
toeristen.3
Behalve politieke en economische ontwikkelingen zijn ook technologische ontwikkelingen van invloed op het zakelijk toerisme. Zo zijn vergaderingen en trainingen door
middel van bijvoorbeeld het internet, livestreaming en videoconferencing digitaal en
op afstand te volgen, waardoor de noodzaak om te reizen vaker afneemt.4 Aanbieders in het MICE-segment moeten zich daardoor meer inspannen om klanten aan
zich te binden. Klanten verwachten immers een hogere kwaliteit van het aanbod, een
meer persoonlijke benadering en een effectievere tijdsbesteding.5
Drie verschillende cijferbronnen
Betrouwbare en recente cijfers over het zakelijk toerisme zijn niet in overvloed
beschikbaar. Dit hoofdstuk maakt gebruik van drie bronnen (SLA, CZO en OIT),
die hieronder toegelicht worden. Omdat deze bronnen op diverse manieren van
elkaar verschillen, zijn de cijfers niet goed met elkaar te vergelijken. Welk van
deze bronnen het meest geschikt is, hangt af van het doel waarvoor de cijfers
gebruikt worden.
Voor een totaaloverzicht van de omvang van het zakelijk toerisme in Nederland
geldt de CBS-statistiek Logiesaccommodaties (SLA) als bron. In dit onderzoek
vraagt het CBS aan hotels om een schatting te maken van het aandeel zakelijke
toeristen dat bij hen overnacht. Bij de andere accommodatietypen in dit onderzoek, zoals kampeerterreinen en huisjesterreinen, vraagt het CBS niet naar
het aandeel zakelijke toeristen. Het overgrote deel van de zakelijke toeristen
verblijft immers in hotels. Als hotels deze schatting maken, zullen zij niet strikt
2
3

4
5

Zie bijvoorbeeld paragraaf 6.4 over inkomend zakelijk toerisme.
Zie bijvoorbeeld Booking.com, 8 Big Travel Predictions for 2017, 21 november 2016. https://globalnews.booking.com/8-big-travel-predictions-for-2017/ De combinatie van business- en leisure-reizen wordt vaak ‘bleisure’
genoemd.
Zie bijvoorbeeld NBTC, 2015, Zakelijk ontmoeten in Nederland. Het belang van de sector in kaart gebracht, Den
Haag.
IMEX, 2012, The Power of 10, Frankfurt.
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vasthouden aan de definitie van zakelijk toerisme. Bovendien leveren zij een
schatting, en geen werkelijke telling. Om die redenen kennen de betreffende
cijfers een relatief grote onzekerheidsmarge. Dit onderzoek maakt ook geen
onderscheid tussen Nederlandse en buitenlandse zakelijke toeristen.
Een tweede bron is het onderzoek dat NBTC-NIPO Research uitvoert onder de
Nederlandse beroepsbevolking: het ContinuZakenreisOnderzoek (CZO). Dit is
een driejaarlijks onderzoek dat het zakenreisgedrag van de Nederlandse beroepsbevolking in kaart brengt. Het CZO bevat veel meer variabelen dan de
SLA, zoals de uitgaven die zakenreizigers doen, hun activiteiten ter plaatse en
achtergrondkenmerken. In 2016 is een nieuwe CZO-meting uitgevoerd. In deze
versie van het Trendrapport komen de resultaten hiervan aan bod.
Een belangrijk verschil tussen de SLA en het CZO is dat laatstgenoemde personen ondervraagt, terwijl de Statistiek Logiesaccommodaties (SLA) zich richt tot
de bedrijven die (zakelijke) gasten ontvangen. Daarnaast telt de SLA alleen hotelovernachtingen in Nederland mee in de cijfers over zakelijk toerisme, terwijl
het CZO ook andere logiesvormen meerekent. Een ander verschil is dat het CZO
kijkt naar in Nederland werkzame personen, terwijl de SLA ook buitenlandse
zakenreizigers in Nederland omvat. Verder tellen in het CZO ook de buitenlandse
zakenreizen mee die Nederlanders maken zonder er te overnachten.
Het Onderzoek Inkomend Toerisme (OIT) is de derde bron die dit hoofdstuk
aanboort. Dit onderzoek, dat in de periode 2013-2014 heeft plaatsgevonden,
heeft weer een eigen benadering: het sluit deels aan bij het CZO en deels bij de
SLA. Het OIT is een persoonsenquête die kijkt naar buitenlandse vrijetijds- en
zakelijke toeristen die Nederland bezoeken, en die verblijven in hotels, huisjesterreinen, kampeerterreinen of groepsaccommodaties. Er moet dus wel sprake
zijn van een overnachting. In hoofdstuk 5 over het inkomend toerisme komt dit
onderzoek uitgebreid aan bod. De uitkomsten over inkomend zakelijk toerisme
staan centraal in paragraaf 6.4.
Naast de genoemde drie bronnen, maakt dit hoofdstuk gebruik van cijfers die
afkomstig zijn van twee internationale brancheorganisaties van het MICE-toerisme. Deze komen aan bod in paragraaf 6.5 over de internationale positie van
Nederland als congresbestemming. Beide brancheorganisaties hanteren hun
eigen criteria met betrekking tot de congresstatistieken. De cijfers beslaan een
deel van de congresmarkt.

6.2

Zakelijk toerisme in Nederland

Deze paragraaf geeft een totaaloverzicht van het aantal overnachtingen van zakelijke
toeristen in Nederlandse hotels. Daarbij is geen onderscheid gemaakt tussen buitenlandse en Nederlandse zakelijke toeristen. De omvang en de groei van het zakelijke

252

Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2017
Gebruikerslicentie: NHL Stenden Hogeschool

toerisme komen aan bod, evenals het seizoenspatroon. Nagenoeg alle cijfers zijn
gebaseerd op de statistiek Logiesaccommodaties.
17,8 miljoen zakelijke hotelovernachtingen in Nederland
In 2016 vonden in Nederlandse hotels bijna 17,8 miljoen zakelijke overnachtingen
plaats. Dit betekent een groei van 5,7 procent ten opzichte van 2015, toen het
aantal overnachtingen iets boven de 16,8 miljoen lag. De groei van het zakelijke
toerisme in de periode 2012 - 2016 valt samen met het herstel van de economie.
De groei van de zakelijke markt lijkt ook in 2017 verder door te zetten.6 Het zakelijk
toerisme in hotels groeit echter niet zo snel als het recreatief toerisme. Dat groeide
in de jaren 2015 en 2016 met respectievelijk 5,6 en 8,3 procent.
Tabel 6.1

Zakelijke overnachtingen in hotels in Nederland naar provincie, 2012-2016* **
2012

2013

2014

2015

2016

x 1.000

2015-2016 Aandeel
%

%

Noord-Holland

6.110

6.660

6.930

6.790

7.000

3,1

39

Zuid-Holland

2.760

2.760

2.920

3.040

3.300

8,6

19

Noord-Brabant

1.530

1.430

1.450

1.630

1.660

1,8

9

Limburg

1.050

980

1.060

1.140

1.150

0,9

6

Gelderland

1.190

1.070

1.010

1.080

1.200

11,1

7

Utrecht

930

940

940

1.060

1.120

5,7

6

Overijssel

580

460

480

590

620

5,1

3

Groningen

330

290

340

360

410

13,9

2

Friesland

440

410

400

360

450

25,0

3

Zeeland

390

430

410

310

390

25,8

2

Drenthe

290

280

270

280

270

-3,6

2

Flevoland
Nederland

170

160

180

190

200

5,3

1

15.750

15.880

16.380

16.820

17.780

5,7

100

Bron: CBS, Statistiek Logiesaccommodaties.
* Hotels/pensions/jeugdaccommodaties met ten minste vijf slaapplaatsen.
** Door afronding kan de optelling afwijken.

Meeste zakelijke overnachtingen in Noord-Holland
In 2016 was Noord-Holland de provincie met veruit de meeste zakelijke overnachtingen: 7,0 miljoen (tabel 6.1). Dit is iets meer dan in 2015. Hiermee was Noord-Holland
goed voor 39 procent van het totale aantal zakelijke overnachtingen in Nederlandse
hotels. Net als in 2015 droegen in 2016 de Amsterdamse hotels het meest bij aan
deze koppositie van Noord-Holland: 26 procent van alle zakelijke overnachtingen in
heel Nederland. De provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant komen respectievelijk

6

Zie cijfers over het eerste kwartaal van 2017 op StatLine: http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&
PA=82621NED&D1=0&D2=0,5-16&D3=54,58,62,66-67,71,75,79,83-84,88&HDR=T,G1&STB=G2&VW=T .
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op de tweede en derde positie. De minste zakelijke overnachtingen vinden plaats in
de provincies Flevoland en Drenthe.
Wat de ontwikkeling van het aantal zakelijke hotelovernachtingen tussen 2015 en
2016 betreft, liet Drenthe als enige provincie een daling zien. In alle overige provincies nam het aantal zakelijke overnachtingen toe, zij het niet overal even sterk.
Met name in Zeeland en Friesland was de stijging ten opzichte van het voorgaande
jaar relatief fors.
Figuur 6.1

Aandeel zakelijke overnachtingen in het totale aantal hotelovernachtingen per provincie, 2016*
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Groningen
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40
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38
35
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34
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31
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28
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24

Zeeland
0

25

50

75

%
Bron: CBS, Statistiek Logiesaccommodaties.
* Hotels/pensions/jeugdaccommodaties met ten minste vijf slaapplaatsen.

Marktaandeel van zakelijke overnachtingen het grootst in Flevoland
Naast absolute aantallen en ontwikkelingen van zakelijke overnachtingen, biedt ook
het marktaandeel van het zakelijke toerisme een interessante invalshoek. Het gaat
dan om het aandeel van zakelijke hotelovernachtingen in het totale aantal hotelovernachtingen. Of anders gezegd, hoe ligt de verhouding tussen de zakelijke en
vrijetijdsmarkt?
Zakelijke overnachtingen maken een substantieel deel uit van het totale aantal
overnachtingen in Nederlandse hotels: 40 procent in zowel 2015 als 2016. Dat is
wel iets kleiner dan het aandeel in 2012: 43 procent. Dat heeft te maken met de
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snellere groei van de vrijetijdsmarkt in die periode. Flevoland was in 2016 weliswaar
de provincie met het kleinste aantal zakelijke overnachtingen, maar het aandeel van
zakelijke overnachtingen was in die provincie juist het grootst: 69 procent (figuur
6.1). In Noord-Holland vonden de meeste zakelijke overnachtingen plaats, maar het
zakelijke toerisme had daar ‘slechts’ een marktaandeel van 35 procent. Dit komt
voornamelijk doordat Amsterdam ook erg in trek is bij de vrijetijdstoeristen.
Zakenreizen pieken aan de randen van de zomer
De meeste zakelijke overnachtingen vinden plaats aan de randen van de zomer: in
de twee maanden vóór en de twee maanden na de zomervakantie (figuur 6.2). In
grote lijnen is dit seizoenspatroon van zakelijke overnachtingen ook te zien in de vier
grootste steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, en Utrecht. Er zijn wel duidelijke
verschillen per stad in termen van de aantallen zakelijke overnachtingen. Amsterdam
steekt met kop en schouders boven de andere steden uit.
Figuur 6.2

Zakelijke en niet-zakelijke overnachtingen, 2016*

4.000

x 1.000

3.000

2.000

Zakelijke overnachRngen

dec

nov

okt

sep

aug

jul

jun

mei

apr

mrt

feb

0

jan

1.000

Niet-zakelijke overnachRngen

Bron: CBS, Statistiek Logiesaccommodaties.
* Hotels/pensions/jeugdaccommodaties met ten minste vijf slaapplaatsen.

Uit figuur 6.2 blijkt ook dat in juli en augustus minder zakelijke hotelovernachtingen
plaatsvinden dan in de omliggende maanden. Dezelfde figuur laat zien dat de nietzakelijke overnachtingen in juli en augustus ruime compensatie bieden voor het verminderde aantal zakelijke overnachtingen. Wat betreft niet-zakelijke overnachtingen
zijn juli en augustus de topmaanden voor hotels.
Schiphol: 32 procent reist met zakelijk motief
Zakelijke toeristen die niet in Nederland overnachten, tellen niet mee in het CBSonderzoek Logiesaccommodaties. Dit zijn bijvoorbeeld zakelijke reizigers die per
vliegtuig arriveren en dezelfde dag weer vertrekken uit Nederland. Deze reizigers
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zijn niet onbelangrijk: zij overnachten weliswaar niet in Nederland, maar besteden wel
geld aan bijvoorbeeld een huurauto, treinreis of een diner. Luchthaven Schiphol rapporteert in dit kader het aandeel reizigers met een zakelijk motief (inclusief congres
en studie) als percentage van alle arriverende en vertrekkende passagiers.7 In 2016
bedroeg het aandeel reizigers met een zakelijk motief (inclusief congres en studie)
32 procent (figuur 6.3).8
Figuur 6.3

Motieven van arriverende en vertrekkende passagiers op Schiphol, 2016
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Bron: Luchthaven Schiphol.

6.3

Zakenreizen van Nederlanders

Deze paragraaf beschrijft cijfers over de zakenreizen die Nederlanders ondernemen.
Hoeveel zakenreizen vinden in eigen land plaats, en hoeveel gaan naar het buitenland? Wat besteedt een gemiddelde zakenreiziger? Ook de verschillen tussen de
typen zakenreizigers komen in deze paragraaf aan bod.
8,6 miljoen zakenreizen in 2016
In 2016 hebben Nederlanders die deel uitmaken van de beroepsbevolking circa 8,6
miljoen zakenreizen ondernomen. Daarvan had 55 procent een bestemming in het
buitenland en 45 procent een bestemming in eigen land. Ten opzichte van 2013 is
het aantal zakenreizen met 2 procent gestegen.
7
8
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In 2016 waren dit er 63,6 miljoen, wat een groei betekent van 9,2 procent ten opzichte van het aantal passagiers
in 2015 (58,2 miljoen).
Zie de cijfers van Luchthaven Schiphol: https://www.schiphol.nl/nl/schiphol-group/pagina/feiten-en-cijfers/?_
ga=2.91474522.1541246768.1507537433-1876687182.1499081124.
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Het ContinuZakenreisOnderzoek (CZO)
NBTC-NIPO Research onderzoekt driejaarlijks het zakenreisgedrag van de
Nederlandse beroepsbevolking in het ContinuZakenreisOnderzoek (CZO). Het
onderzoek richt zich op meerdaagse binnenlandse zakenreizen, en één- of
meerdaagse zakenreizen naar het buitenland. Het CZO brengt een groot aantal aspecten van de zakenreizen in kaart, zoals de duur, de bestemming, het
vervoer en verblijf, het type reis, het boekingsgedrag en de bestedingen van
zakenreizigers. De resultaten in deze paragraaf hebben betrekking op het laatst
uitgevoerde CZO onderzoek in 2016. Deze cijfers kunnen niet worden vergeleken met de cijfers van de SLA in paragraaf 6.2.

Kleine groei van aantal zakenreizen naar het buitenland
In 2016 hebben Nederlanders in totaal ruim 4,7 miljoen zakenreizen naar het buitenland ondernomen (tabel 6.2). Dit was circa 1 procent meer dan in 2013. Het aantal
zakelijke overnachtingen in het buitenland kwam uit op ongeveer 14,1 miljoen. De
meeste buitenlandse zakenreizen duren langer dan één dag, waarbij de zakenreiziger dus minimaal één nacht op de bestemming verblijft. Slechts 15 procent van
alle ondernomen buitenlandse zakenreizen betreft een eendaagse zakentrip, zonder
overnachting. Een meerdaagse zakenreis telde gemiddeld bijna 4 overnachtingen.
Dit was ook in 2011 en 2013 het geval. De belangrijkste bestemmingslanden zijn
onze buurlanden.

Tabel 6.2

Kerncijfers zakenreizen van Nederlanders naar het buitenland, 2016
Aantal reizen

4,7 miljoen

Aantal overnachtingen

14,1 miljoen

Economische waarde

Circa 4,4 miljard euro

Bron: NBTC-NIPO Research, CZO.

Vooral naar het buitenland om vergaderingen bij te wonen
Nederlanders gaan het meest op zakenreis naar het buitenland om een vergadering
bij te wonen. Ruim één op de vijf buitenlandse zakenreizen heeft dit motief. In paragraaf 6.1 kwam het begrip MICE al aan bod: meetings, incentives, conventions and
exhibitions: bijeenkomsten van grotere groepen zakelijke reizigers. Een kwart van de
buitenlandse zakenreizen heeft een MICE-motief. Ten opzichte van 2013 zijn er meer
zakenreizigers met een MICE-motief op buitenlandse zakenreis gegaan.
Zakenreizigers besteden circa 4,4 miljard euro in het buitenland
Nederlanders die in 2016 voor zaken naar het buitenland reisden, gaven in totaal
ongeveer 4,4 miljard euro uit aan deze trips (tabel 6.2). Gemiddeld komt dat uit op
een bedrag van circa 930 euro per persoon per buitenlandse zakenreis. Het grootste
deel van deze bestedingen gaat naar vervoerskosten, gevolgd door verblijfskosten.
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Zakenreizigers met een MICE-motief besteden gemiddeld meer dan zakenreizigers
met een individueel zakelijk motief: 1120 euro tegen 870 euro per persoon per
zakenreis.
Meer binnenlandse zakenreizen ondernomen in 2016
In 2016 gingen Nederlanders in totaal circa 3,9 miljoen keer op zakenreis in eigen
land (tabel 6.3). Dit aantal komt 4 procent hoger uit dan in 2013. Het gaat hier
uitsluitend om binnenlandse zakenreizen die ten minste één overnachting omvatten.
Eendaagse binnenlandse zakenreizen zijn in het CZO niet meegeteld.
Meerdaagse binnenlandse zakenreizen duren gemiddeld korter dan meerdaagse zakenreizen naar het buitenland. De meeste meerdaagse zakenreizen in eigen land omvatten maar één overnachting: 60 procent in 2016. Een meerdaagse binnenlandse
zakenreis telde gemiddeld 1,7 overnachtingen. In totaal boekten de binnenlandse
zakenreizigers in 2016 ongeveer 6,6 miljoen overnachtingen.
Tabel 6.3

Kerncijfers meerdaagse binnenlandse zakenreizen van Nederlanders, 2016
Aantal reizen

3,9 miljoen

Aantal overnachtingen

6,6 miljoen

Economische waarde

Circa 1,5 miljard euro

Bron: NBTC-NIPO Research, CZO.

Opleiding en training belangrijkste motief voor binnenlandse zakenreizen
Het volgen van een opleiding of training is de belangrijkste reden om een meerdaagse binnenlandse zakenreis te ondernemen. In 2016 was bijna een kwart van de
meerdaagse binnenlandse zakenreizen voor een opleiding of training. Daarnaast is
ongeveer één op de vijf zakenreizen ondernomen om een vergadering bij te wonen.
In totaal kende 35 procent van alle ondernomen zakenreis een MICE-motief.
Binnenlandse zakenreizen goed voor 1,5 miljard euro
In 2016 gaven Nederlanders in totaal ongeveer 1,5 miljard euro uit aan meerdaagse
zakenreizen in eigen land (tabel 6.3). Dat komt neer op ongeveer 390 euro per
persoon per binnenlandse zakenreis. Een gemiddelde zakenreis naar het buitenland
kostte ruim het dubbele (930 euro). Het grootste deel van de bestedingen aan binnenlandse zakenreizen gaat naar het verblijf, gevolgd door vervoerskosten en de
kosten om deel te nemen aan congressen.
Gebruik en bekendheid van deeleconomieplatformen onder Nederlandse
zakenreizigers
Het gebruik van deeleconomieplatformen neemt binnen de vakantiemarkt steeds
verder toe. Op deze manier delen consumenten producten en/of diensten van of
met elkaar. Airbnb is een bekend platform voor het huren van een woning van een
particulier. Steeds meer vakantiegangers boeken al hun accommodaties op deze
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manier. Een ander voorbeeld zijn de taxiserviceplatformen Uber en Lyft. Interessant
is welke positie zij innemen op de zakelijke reismarkt. Zijn zakenreizigers er bekend
mee, maken ze er al gebruik van ten behoeve van zakenreizen en wat zijn hun intenties richting de toekomst?
In het CZO-onderzoek 2016 is elk kwartaal een aanvullend thema meegenomen. In
het eerste kwartaal is aandacht besteed aan de bekendheid en het gebruik van deel
economieplatformen onder Nederlandse zakenreizigers. Hieruit blijkt dat circa twee
op de drie Nederlandse zakenreizigers (enigszins) bekend is met het huren van een
woning van een particulier (bijvoorbeeld via Airbnb, Wimdu). Ook de taxiservice door
particulieren (bijvoorbeeld Uber, Lyft) is bij bijna twee derde van de zakenreizigers
bekend. Frequent reizende zakenreizigers, zakenreizigers werkzaam in de zakelijke
dienstverlening en 25- tot 34-jarigen zijn het meest bekend met deze deeleconomieplatformen (figuur 6.4).
Figuur 6.4

Bekendheid met deeleconomieplatformen, eerste kwartaal 2016
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Bron: NBTC-NIPO Research, CZO.

Vooralsnog is het gebruik van deeleconomieplatformen tijdens een zakenreis vrij
bescheiden (figuur 6.5). Circa 5 procent van de zakenreizigers heeft gebruikgemaakt
van het huren van een woning van een particulier tijdens een zakenreis. De zakenreizigers hebben hier tijdens vakantie wel meer ervaring mee (25 procent). Tijdens een
zakenreis heeft circa 8 procent wel eens gebruikgemaakt van een taxiservice door
een particulier.
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Figuur 6.5

Gebruik van deeleconomieplatformen, eerste kwartaal 2016
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Bron: NBTC-NIPO Research, CZO.

Ondanks het beperkte gebruik van deze deeleconomieplatformen tijdens zakenreizen is er wel groeipotentie zichtbaar, vooral bij het huren van een woning van een
particulier (figuur 6.6). Circa een op de vijf zakenreizigers acht de kans (zeer) waarschijnlijk dat hier in de toekomst gebruik van wordt gemaakt tijdens een zakenreis.
Bij taxiservice door particulieren ligt dit percentage op 15 procent. Het merendeel
van de zakenreizigers denkt ook in de toekomst geen gebruik te maken van deeleconomieplatformen.

Figuur 6.6

Intentie tot gebruik deeleconomieplatformen, eerste kwartaal 2016
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Bron: NBTC-NIPO Research, CZO.
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Utrecht, Den Haag en Amsterdam aantrekkelijke steden voor zakelijke bijeenkomsten
Binnen het CZO is in een aanvullend onderzoek onder organisatoren van zakelijke bijeenkomsten gevraagd naar de aantrekkelijkheid en het imago van provincies en steden als zakelijke bestemming. Utrecht wordt als de meest aantrekkelijke stad gezien
voor het organiseren van een zakelijke bijeenkomst (68 procent vindt de stad (zeer)
aantrekkelijk). De hoge score voor Utrecht komt met name door de bereikbaarheid
en het ruime aanbod aan goede vergader- en congresfaciliteiten. Daarna zijn Den
Haag (59 procent), Amsterdam (59 procent) en Rotterdam (51 procent) het meest
aantrekkelijk. Ook als provincie wordt Utrecht het meest aantrekkelijk gevonden (69
procent), gevolgd door Gelderland (52 procent).

6.4

Inkomend zakelijk toerisme

Deze paragraaf beschrijft cijfers over buitenlandse zakenreizigers die Nederland
bezoeken: het inkomende zakelijke toerisme. Aan bod komt hoeveel reizigers het
betreft en wat hun motieven zijn. Verder gaat de paragraaf onder andere in op het
land van herkomst en de bestedingen van buitenlandse zakenreizigers in Nederland.
De cijfers in deze paragraaf zijn gebaseerd op de Statistiek Logiesaccommodaties
2016 van het CBS in combinatie met de resultaten afkomstig uit het Onderzoek
Inkomend Toerisme (OIT) 2014.9
Bijna 4 miljoen zakelijke internationale bezoekers
In 2016 hebben bijna 4 miljoen buitenlandse zakenreizigers ons land bezocht voor
ten minste één nacht. In totaal kwamen circa 15,8 miljoen buitenlandse bezoekers
voor één of meer nachten naar Nederland. Het aandeel zakenreizigers bedroeg dus
ruim een kwart in 2016.

Kwart van buitenlandse toeristen komt met zakelijk
motief naar Nederland
Het belangrijkste motief om Nederland te bezoeken, verschilt sterk per herkomstland. Uit onze buurlanden België en Duitsland komen relatief veel toeristen naar
Nederland om vakantie te vieren: in beide gevallen 86 procent. Het aandeel zakelijke
bezoekers is voor deze landen vrij klein, ongeveer 10 procent. Vanuit Italië, het
Verenigd Koninkrijk, China en Japan komen juist relatief veel zakenreizigers naar
Nederland.

9

Meer over dit onderzoek staat in hoofdstuk 5 van deze publicatie.
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Tabel 6.4

Buitenlandse meerdaagse zakenreizigers in Nederland naar land van herkomst, 2016
Aantal
x 1.000*

Aandeel
%

Verenigd Koninkrijk

735

18

Duitsland

435

11

Italië

240

6

België

215

5

Frankrijk

175

4

Scandinavië**

160

4

Spanje

135

3

Rusland

45

1

Overig Europa

680

17

Verenigde Staten

445

11

Canada

35

1

Brazilië

30

1

China (incl. Hongkong)
Japan
Overig intercontinentaal
Totaal

165

4

50

1

460

12

3.997

100

Bron: CBS, Statistiek Logiesaccommodaties, bewerking NBTC Holland Marketing.
* Afgerond op 5000-tallen.
** Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden.

Veel zakenreizigers uit Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Duitsland
Uitgedrukt in absolute aantallen kwamen de meeste zakenreizigers in 2016 uit het
Verenigd Koninkrijk: 735 duizend (tabel 6.4). Daarmee kwam 18 procent van de
buitenlandse meerdaagse zakenreizigers uit het Verenigd Koninkrijk. De Verenigde
Staten volgt op plaats twee met 435 duizend zakenreizigers (11 procent). Duitsland
heeft weliswaar een klein aandeel zakelijke bezoekers, maar wat betreft het absolute
aantal zakenreizigers in Nederland neemt Duitsland toch een derde positie in. Er
komen dus niet alleen veel Duitsers naar Nederland voor vakantie, maar ook voor
zaken.
Ruim een kwart komt voor georganiseerd bezoek (MICE)
Van de circa 4 miljoen buitenlandse zakelijke bezoekers in 2016, kwam ruim een
kwart voor een georganiseerd zakelijk bezoek (MICE) naar Nederland. Het betrof
bijna 1,1 miljoen buitenlandse MICE-bezoekers. De overige zakenreizigers reisden
naar Nederland voor een individueel zakelijk bezoek (bijvoorbeeld het bezoeken van
een klant/relatie).
Binnen het zakelijke MICE-segment kwamen de meeste bezoekers naar Nederland
om een (corporate) meeting bij te wonen. Het betrof 15 procent van alle zakelijke
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bezoekers. Daarnaast brengen relatief veel buitenlandse zakenreizigers een bezoek
aan Nederland om een congres bij te wonen: 8 procent.
Eén op de vijf combineert zakenreis met niet-zakelijk verblijf
Bij hun bezoek aan Nederland blijven buitenlandse zakenreizigers vaak niet langer
dan noodzakelijk in ons land. Vier op de vijf zakelijke bezoekers verbinden geen
vrijetijdsverblijf aan hun zakenreis naar Nederland. Van de reizigers die het zakelijke
verblijf wel combineren met een vrijetijdsbezoek, blijft 67 procent nog enige tijd na
afloop van het zakelijke deel. Een niet-zakelijk verblijf voorafgaand aan het zakelijke
gedeelte komt minder vaak voor: 41 procent. Ongeveer 9 procent van de reizigers
die een zakelijk verblijf combineren met een niet-zakelijk deel, verblijft zowel voor als
na het zakelijke bezoek langer in Nederland.
Buitenlandse zakenreizigers besteden 4,1 miljard euro
De circa 4 miljoen buitenlandse zakenreizigers die Nederland in 2016 bezochten,
hebben in totaal ongeveer 4,1 miljard euro besteed aan hun bezoek. Gemiddeld
betekent dit dus ongeveer 1.035 euro per buitenlandse zakenreiziger (tabel 6.5).
Zakelijke bezoekers uit het buitenland geven daarmee gemiddeld aanzienlijk meer
uit aan reis en verblijf in Nederland dan andere buitenlandse toeristen. De toeristen
die voor een vakantie naar Nederland kwamen, besteedden gemiddeld 600 euro per
persoon per verblijf.
Gemiddelde bestedingen van buitenlandse meerdaagse zakenreizigers aan reis en verblijf in Nederland, 2016*

Tabel 6.5

euro per persoon per zakenreis
Totaal zakelijk bezoek

1.035

Individueel zakelijk bezoek

1.005

Georganiseerd zakelijk bezoek (MICE)

1.115

Bron: CBS, Statistiek Logiesaccommodaties, NBTC Holland Marketing, Onderzoek Inkomend Toerisme 2014,
bewerking NBTC Holland Marketing.
* Het betreft alle bestedingen van (zaken)reizigers voorafgaand en tijdens verblijf in Nederland.

6.5

Internationale positie van Nederland als congresbestemming

Deze afsluitende paragraaf van het hoofdstuk over zakelijk toerisme gaat in op de
internationale positie die Nederland bekleedt als bestemming voor (grote) congressen. Twee gerenommeerde ranglijsten vormen daarbij het uitgangspunt. Het gaat
om de ranglijst van de UIA (Union of International Associations) en die van de ICCA
(International Congress and Convention Association). Beide ranglijsten komen jaarlijks uit en vergelijken landen met elkaar in termen van het aantal congressen die er
hebben plaatsgevonden. De UIA en de ICCA hanteren verschillende criteria voor de
congressen die zij meetellen in hun ranglijsten.

Zakelijk toerisme
Gebruikerslicentie: NHL Stenden Hogeschool

263

De UIA telt congressen mee met ten minste 250 deelnemers, waarvan minimaal
40 procent uit het buitenland komt. Verder geldt als criterium dat personen van ten
minste 5 verschillende nationaliteiten moeten deelnemen aan het congres en dat het
congres minimaal 2 dagen duurt. De UIA telt de gehele non-corporate congresmarkt
mee: associatie- en gouvernementele congressen.10 De ICCA richt zich alleen op de
associatiecongressen. Verder hanteert de ICCA als criteria dat minimaal 50 personen deelnemen aan het congres, dat het congres op reguliere basis plaatsvindt, en
dat het zich beweegt tussen ten minste 3 landen. Dit laatste betekent dat congressen die steeds op dezelfde locatie plaatsvinden niet meetellen.

Nederland in top 10 congresbestemmingen

Tabel 6.6

Top 15 van internationale non-corporate congresbestemmingen volgens UIA, 2013-2016*
Positie

Land

2016

2015

2014

2013

1

2

5

3

2

3

1

3

4

3

4

1

5

6

6

Aantal congressen
2013

2014

2015

2016

Zuid-Korea

703

699

933

1.089

1

Singapore

1.132

927

844

971

6

België

512

855

748

965

2

2

Verenigde Staten

802

859

937

706

6

9

Frankrijk

428

597

648

589

5

4

4

Japan

631

700

690

537

7

7

8

5

Spanje

550

538

528

461

8

9

7

7

Oostenrijk

438

583

419

456

9

8

9

8

Duitsland

434

462

493

404

10

11

10

13

Nederland

293

379

360

361

11

13

15

32

Thailand

84

282

309

290

12

12

11

10

Verenigd Koninkrijk

352

355

357

275

13

16

12

15

Zwitserland

216

335

258

234

104

164

177

208

296

298

259

203

14

19

21

27

Verenigde Arabische Emiraten

15

15

14

11

Australië

Bron: Union of International Associations (UIA).
*De UIA telt congressen mee met ten minste 250 deelnemers, waarvan minimaal 40 procent uit het buitenland
komt. Verder geldt als criterium dat personen van ten minste 5 verschillende nationaliteiten deelnemen aan het
congres en dat het congres minimaal 2 dagen duurt. De UIA telt de gehele non-corporate congresmarkt mee: associatie- en gouvermentele congressen.

10 Associatiecongressen zijn georganiseerd door een associatie (vereniging), bijvoorbeeld een congres van de associatie voor hartchirurgen. Gouvernementele congressen hebben een politiek karakter, zoals de Nuclear Security
Summit die in 2014 in Nederland heeft plaatsgevonden.
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Nederland bij zowel ICCA als UIA in de top 10 van congresbestemmingen
In 2016 stond Nederland in zowel de UIA- als de ICCA-ranglijst in de top 10 van internationale congresbestemmingen. Op de UIA-ranglijst neemt Nederland in 2016 een
tiende positie in, één positie hoger dan in 2015 (tabel 6.6). Op de ICCA-ranglijst staat
Nederland in 2016 op een negende positie, één positie lager dan in 2015 (tabel 6.7).
Tabel 6.7

Top 15 van internationale associatiecongresbestemmingen volgens ICCA, 2013-2016*
Positie
2016

2015

Land

2014

2013

Aantal congressen
2013

2014

2015

2016

1

1

1

1

Verenigde Staten

829

831

925

934

2

2

2

2

Duitsland

722

659

667

689

3

3

4

5

Verenigd Koninkrijk

525

543

582

582

4

5

5

4

Frankrijk

527

533

522

545

5

4

3

3

Spanje

562

578

572

533

6

6

6

6

Italië

447

452

504

468

7

8

8

8

China

340

332

333

410

7

7

7

7

Japan

342

337

355

410

9

8

9

10

Nederland

302

307

333

368

10

10

12

11

Canada

290

265

308

287

10

12

15

13

Portugal

249

229

278

287

12

14

11

14

Oostenrijk

244

287

258

268

13

13

17

12

Zuid-Korea

260

222

267

267

14

16

14

15

Zweden

238

238

225

260

15

11

10

9

Brazilië

315

291

292

244

Bron: International Congress and Convention Association (ICCA).
*De ICCA hanteert als criteria dat minimaal 50 personen deelnemen aan het congres, dat het congres op reguliere
basis plaatsvindt, en dat het zich beweegt tussen ten minste 3 landen.
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Dit hoofdstuk is verzorgd door het CBS.

7
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Inkomend toerisme in
Caribisch Nederland
Dit hoofdstuk beschrijft het inkomende toerisme op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba
voor het jaar 2016. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer: hoeveel buitenlandse toeristen kwamen in 2016 naar deze eilanden, wat was hun nationaliteit
en hoe lang bleven ze? Het hoofdstuk begint met een inleidende paragraaf. Daarna
komen de cijfers over de drie eilanden in afzonderlijke paragrafen aan bod. Daarbij
wordt eerst gekeken naar de inkomende toeristen die per vliegtuig komen en daarna
naar de toeristen die met de (kleine) scheepvaart komen.
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Hoofdpunten
Bonaire:
•
In 2016 kwamen ongeveer 136 duizend inkomende toeristen per vliegtuig
naar Bonaire: 13 duizend dagtoeristen en 123 duizend verblijfstoeristen. De
meeste toeristen per vliegtuig hadden een Nederlandse of Amerikaanse nationaliteit. Zij bleven gemiddeld 9,6 nachten op het eiland en brachten daar
samen 1,1 miljoen nachten door.
•
Het aantal cruisepassagiers dat Bonaire aandeed daalde met 6 procent van
230 duizend in 2015 naar 217 duizend in 2016. Met de kleine pleziervaart
kwamen circa 2,7 duizend toeristen naar Bonaire.
Sint-Eustatius:
•
In 2016 landden ongeveer 11 duizend inkomende toeristen op Sint-Eustatius:
2 duizend dagtoeristen en 9 duizend verblijfstoeristen. Ook bij Sint-Eustatius
gaat het vooral om toeristen met een Nederlandse of Amerikaanse nationaliteit. De toeristen die per vliegtuig kwamen bleven gemiddeld 9,5 nachten en
brachten samen 85 duizend nachten op het eiland door.
•
Met de kleine pleziervaart deden circa 3,3 duizend toeristen in 2016 het eiland
aan.
Saba:
•
Per vliegtuig kwamen in 2016 circa 9,2 duizend inkomende toeristen naar
Saba: 2 duizend dagtoeristen en 7,2 duizend verblijfstoeristen. Deze toeristen, met vooral de Nederlandse of Amerikaanse nationaliteit, bleven gemiddeld 6,7 nachten op het eiland; samen goed voor 48 duizend overnachtingen.
•
Met de ferry’s van Sint-Maarten kwamen 7,7 duizend passagiers naar Saba.
Dat is een toename van meer dan 10 procent. Onduidelijk is welk deel van die
passagiers toerist is en welk deel ingezetene.
•
De kleine pleziervaart bracht circa 4 duizend inkomende toeristen naar Saba
in 2016.
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7.1

Inleiding

In 2010 zijn de Nederlandse Antillen opgehouden te bestaan. Curaçao en Sint-Maarten zijn als zelfstandige landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden verdergegaan.
Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zijn bijzondere gemeenten van Nederland geworden.
Dit hoofdstuk presenteert gegevens over het inkomende toerisme van deze drie
bijzondere gemeenten van Nederland. De gepresenteerde cijfers hebben betrekking
op de periode 2014-2016. Op StatLine, de elektronische databank van het CBS, is
een deel van de cijfers ook vanaf 2012 beschikbaar.1
Tot 2010 vormden de ‘entry- en departure-kaarten’ het middel om informatie te verzamelen over het aantal inkomende toeristen op de Nederlandse Antillen. Als nietingezetenen per vliegtuig aankwamen en vertrokken, waren zij verplicht om schriftelijk enkele vragen over hun herkomst en verblijf te beantwoorden. Na 2010 is deze
verplichting voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba komen te vervallen. De cijfers in
dit hoofdstuk zijn dan ook op andere bronnen gebaseerd, namelijk op beschikbare
registers over het vliegverkeer en de scheepvaart en data van de marechaussee.
Sommige van deze registers zijn echter niet volledig. Daarom zijn de cijfers over het
inkomende toerisme van Caribisch Nederland die hieruit voortkomen schattingen en
geen tellingen. Aansluitend op de internationaal gehanteerde definitie van ‘toerisme’,
betreft het zowel recreatief als zakelijk toerisme, alsmede dagtoerisme en verblijfstoerisme.
Per vliegtuig inkomende toeristen
Het CBS berekent het aantal inkomende toeristen op Bonaire, Sint-Eustatius en
Saba en hun kenmerken geheel op basis van bestaande registers. Het proces
daarvoor verloopt in drie stappen:
1. Het CBS gebruikt gegevens van de douane om per maand te bepalen wat
per eiland het totale aantal per vliegtuig aankomende passagiers is. Voor
Bonaire worden deze gegevens extra gecontroleerd en eventueel verbeterd
door ze te vergelijken met de informatie van Flamingo Airport over het aantal inkomende en vertrekkende passagiers.
2. Daarna wordt het zogenoemde Border Management Systeem (BMS) gebruikt om te bepalen welk deel van de aankomende passagiers toerist
is en welk deel niet. Het BMS bevat de door de Marechaussee gescande
paspoorten van vliegtuigpassagiers die op de eilanden aankomen en vertrekken. Door de gegevens van de paspoortscans te koppelen aan het register van ingezetenen van de eilanden (PIVA) kan bepaald worden of een
passagier een ingezetene of een niet-ingezetene en dus een toerist is. Op
basis van deze informatie berekent het CBS de verhouding tussen het aantal

1
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Zie http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83104NED&D1=0&D2=a&D3=a&HDR=G2&STB=
T,G1&VW=T en http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83191NED&D1=0&D2=a&D3=a&D4=
a&VW=T
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ingezetenen en het aantal niet-ingezeten: de toerisme-ratio. Voor Bonaire
gebeurt dat op maandbasis. Voor Sint-Eustatius en Saba wordt dat op jaarbasis gedaan, omdat het aantal aankomende en vertrekkende passagiers
daar relatief klein is.
3. Ten slotte wordt op basis van de toerisme-ratio’s en het totale aantal aankomende passagiers geschat hoe groot het aantal toeristen per eiland per
maand is. Ook schat het CBS het aantal toeristen naar nationaliteit en naar
leeftijd.
Om allerlei redenen wordt niet van alle passagiers die de Marechaussee passeren een paspoortscan gemaakt. Omdat het BMS daardoor niet volledig is,
zijn de cijfers schattingen, waarbij de marges van de uitkomsten groter worden
naarmate de dekking van het aantal gescande paspoorten van inkomende passagiers kleiner is.
Het CBS schat de verblijfsduur van toeristen die per vliegtuig komen aan de
hand van een koppeling van de aankomst- en vertrekdatum van gescande paspoorten van toeristen. Om praktische redenen wordt die koppeling beperkt tot
de matches waarbij het verschil tussen aankomst en vertrek niet groter is dan
twee maanden. Dit wijkt af van de internationale definitie, waarbij sprake is van
toerisme als iemand niet langer dan een jaar ergens verblijft.
Scheepspassagiers
De douanegegevens bevatten ook informatie over het aantal passagiers dat
met een schip één van de eilanden aandoet. In principe behoren de kleine pleziervaart en de cruisevaart geheel tot het toerisme. Het is wel onduidelijk welk
deel van de scheepvaarttoeristen daadwerkelijk van boord gaat. Van de passagiers van de ferry die tussen Saba en Sint-Maarten heen en weer vaart, kan
(nog) niet vast worden gesteld welk deel toerist is en welk deel ingezetene.

7.2

Bonaire

Bonaire is met ruime afstand het grootste eiland van de drie bijzondere gemeenten
van Nederland in het Caribisch gebied. Op 1 januari 2016 had het eiland 19.408
inwoners. Het behoort tot de benedenwindse eilanden en ligt in de buurt van Aruba
en Curaçao. In 2014 bedroeg het bruto binnenlands product (bbp) van Bonaire circa
403 miljoen Amerikaanse dollars. Dat komt overeen met 21.600 dollar per hoofd
van de bevolking. Het enige vliegveld van Bonaire is Flamingo Airport, waar ook grote
vliegtuigen kunnen landen en opstijgen. Het eiland heeft aanlegsteigers voor grote
cruiseschepen en twee door land afgeschermde jachthavens.
Aantal toeristen dat per vliegtuig komt stabiel
In 2016 kwamen circa 136 duizend toeristen, inclusief zakelijke reizigers, met het
vliegtuig naar Bonaire. Dat is vergelijkbaar met het aantal inkomende toeristen in
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2015. Gemiddeld arriveerden ongeveer 11,3 duizend inkomende toeristen per
maand. Vooral in de periode mei tot augustus kwamen er meer toeristen per vliegtuig, terwijl er vanaf september juist minder toeristen aankwamen in vergelijking met
dezelfde periode een jaar eerder (figuur 7.1). De daling van het aantal inkomende
toeristen in het najaar valt samen met de afname van het aantal vluchten van en
naar Bonaire. Dat kan te maken hebben gehad met de situatie van de lokale vliegmaatschappijen. Maar ook de orkaan Matthew, die eind september – begin oktober
voorbij kwam, zal een rol hebben gespeeld.
Figuur 7.1

Inkomende toeristen per vliegtuig, Bonaire, 2014-2016
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Bron: CBS.
* = voorlopige cijfers.
N.B. De cijfers zijn afgerond.

Eén op de tien toeristen die met het vliegtuig komen, zijn dagjesmensen
Van de 136 duizend toeristen die in 2016 per vliegtuig naar Bonaire vlogen, bleef
één op de tien slechts één dag op Bonaire. Deze 13 duizend dagtoeristen overnachtten dus niet op het eiland.
Meer dan helft van verblijfstoeristen per vliegtuig blijft maximaal een week
De overige 90 procent, circa 123 duizend inkomende toeristen, verbleef één of meer
nachten op Bonaire. Een kleine 57 procent van die verblijfstoeristen verbleef 1 tot
en met 7 nachten, met een duidelijke piek bij 7 nachten. Wel is het aandeel verblijfstoeristen dat 1 tot en met 3 nachten op Bonaire verbleef in 2016 iets toegenomen
(figuur 7.2).
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Figuur 7.2

Inkomende verblijfstoeristen per vliegtuig naar verblijfsduur, Bonaire, 2014-2016
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Het gemiddelde aantal overnachtingen van de verblijfstoeristen was 9,3 nachten met
een totaal van 1,1 miljoen overnachtingen in 2016. Dat is vergelijkbaar met 2015,
toen het totaal circa 1,2 miljoen overnachtingen was, met een gemiddelde van 9,6
overnachtingen per verblijfstoerist.
Meeste toeristen hebben Nederlandse of Amerikaanse nationaliteit
Al vele jaren hebben de meeste toeristen die per vliegtuig naar Bonaire gaan, de
Nederlandse nationaliteit. Inclusief de regionale toeristen uit Aruba, Curaçao en SintMaarten die de Nederlandse nationaliteit bezitten, was dat 58 procent van het totale
aantal toeristen dat in 2016 per vliegtuig aankwam (figuur 7.3). Absoluut gezien
neemt het aantal Nederlandse toeristen uit Europa de laatste jaren toe, terwijl het
aantal regionale toeristen uit Aruba, Curaçao en Sint-Maarten met de Nederlandse
nationaliteit juist afneemt.
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Figuur 7.3

Inkomende toeristen per vliegtuig naar nationaliteit, Bonaire, 2014-2016
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Ruim een vijfde van alle toeristen per vliegtuig kwam uit de Verenigde Staten (inclusief
Puerto Rico). Dat aandeel blijft over de jaren heen stabiel. Uit Zuid-Amerika kwamen
vooral toeristen met een Venezolaanse, Braziliaanse of Colombiaanse nationaliteit.
Vooral 40- tot 60-jarigen als toerist per vliegtuig naar Bonaire
Tussen 2012 en 2016 is de leeftijdsverdeling van toeristen die met het vliegtuig naar
Bonaire komen nauwelijks veranderd. De grootste groep toeristen valt in de leeftijdscategorie 40- tot 60-jarigen. Van alle toeristen per vliegtuig behoorde 11 procent tot
de groep van 0 tot 19 jaar (figuur 7.4).
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Figuur 7.4

Inkomende toeristen per vliegtuig naar leeftijd, Bonaire, 2014-2016
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Minder cruisepassagiers
In 2016 kwamen meer toeristen per schip dan per vliegtuig naar Bonaire. In de
voorgaande jaren was dat ook zo. Het grootste deel van de scheepvaarttoeristen
waren cruisepassagiers. Het aantal cruisepassagiers dat Bonaire aandeed, daalde
in vergelijking met 2015 met 6 procent naar 217 duizend cruisepassagiers. Dat jaar
was met 230 duizend cruisepassagiers en een groei van 47 procent echter een erg
goed jaar voor het cruiseverkeer. In 2016 kwamen niet alle aangekondigde cruises
naar Bonaire. Vooral in het eerste deel van 2016 en in oktober, de maand waarin de
orkaan Matthew voorbij kwam, kwamen er minder cruisepassagiers (figuur 7.5). In
het laagseizoen tussen mei en september kwamen er juist meer cruisepassagiers
dan in dezelfde periode van 2015.
Het is niet duidelijk hoeveel van de 217 duizend cruisepassagiers daadwerkelijk van
boord zijn gegaan om Bonaire te bezoeken. Daarover zijn geen gegevens beschikbaar.2 De economische betekenis van de cruisevaart is voor Bonaire wel kleiner dan
die van het verblijfstoerisme. De meeste cruiseschepen blijven maar één dag bij
Bonaire liggen. Bovendien overnachten de cruisepassagiers op het schip, waardoor
zij geen gebruikmaken van een accommodatie op het eiland.

2

Cijfers over het seizoen 2014-2015 zijn te vinden in het onderzoek ‘Economic contribution of cruise tourism to the
destination economies, vol II’, BREA, 2015, www.breanet.com
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Figuur 7.5

Aantal cruisepassagiers, Bonaire, 2014-2016
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Het aantal niet-cruiseschepen dat Bonaire in 2016 aandeed was relatief klein. Er
arriveerden in dat jaar ongeveer 800 kleinere schepen, inclusief (motor)jachten. Zij
brachten circa 2.700 toeristen mee, wat een gemiddelde van 3,4 passagiers per
schip was. Deze schepen bleven gemiddeld 9 nachten bij Bonaire liggen. Deze relatief lange ligduur komt voor een deel doordat Bonaire in Harbour Village Marina en
het kleinere Plaza Resort twee goed beschermde jachthavens heeft. Het grootste
deel van de kleine pleziervaart voer onder Nederlandse (inclusief Caribische) of Amerikaanse vlag.

7.3

Sint-Eustatius

Sint-Eustatius behoort samen met Saba en Sint-Maarten tot de bovenwindse eilanden. Het eiland telde 3.193 inwoners op 1 januari 2016. Het bbp bedroeg in 2014
circa 100 miljoen Amerikaanse dollars. Dat is een gemiddelde van 25.300 dollar
per inwoner; een hoger gemiddeld bedrag dan op Bonaire en Saba. Het eiland heeft
één vliegveld, waar alleen kleine vliegtuigen kunnen landen en opstijgen. Er zijn voornamelijk vliegverbindingen met Sint-Maarten, en in mindere mate met andere omringende eilanden. Sint-Eustatius heeft geen door land afgeschermde haven. Het eiland
heeft wel een aanlegsteiger en ankerplaatsen voor kleine schepen, zoals jachten. Er
is geen reguliere ferry die Sint-Eustatius verbindt met andere eilanden in de buurt.
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Gemiddeld 900 toeristen per maand met het vliegtuig
In 2016 kwamen er gemiddeld 900 toeristen, inclusief zakelijke reizigers, per maand
per vliegtuig naar Sint-Eustatius (figuur 7.6). In totaal waren dit 11 duizend toeristen.
Daarmee blijft het toerisme op hetzelfde niveau als in voorgaande jaren. Dit komt
onder meer doordat het aantal vluchten van en naar Sint-Maarten, de belangrijkste
toegangsroute naar het eiland, al een aantal jaren hetzelfde is. Dat maakt het moeilijk
voor Sint-Eustatius om te profiteren van de groei van het toerisme in het Caribisch
gebied als geheel.
Figuur 7.6

Inkomende toeristen per vliegtuig, Sint-Eustatius, 2014-2016
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Eén op de vijf toeristen die per vliegtuig naar Sint-Eustatius komen, zijn
dagtoerist
Van de 11 duizend toeristen die per vliegtuig kwamen, bleef één op de vijf toeristen
één dag op Sint-Eustatius: ruim 2 duizend toeristen. Zij overnachtten dus niet op het
eiland. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met 2015.
Twee op de drie verblijfstoeristen blijven maximaal een week
Van de 9 duizend verblijfstoeristen, die wel op het eiland hebben overnacht, bleef
64 procent 7 nachten of minder op Sint-Eustatius (figuur 7.7). Net als in voorgaande
jaren lag de piek bij 1 tot en met 3 nachten: 39 procent van de verblijfstoeristen
die per vliegtuig arriveerden, kwam voor een kort verblijf. Dat aandeel is hoger dan
in 2015, toen 35 procent van de verblijfstoeristen 1 tot en met 3 nachten op SintEustatius verbleef.
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Figuur 7.7

Inkomende verblijfstoeristen per vliegtuig naar verblijfsduur, Sint-Eustatius, 2014-2016
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In totaal maakten de verblijfstoeristen 85 duizend overnachtingen op Sint-Eustatius,
met een gemiddelde van 9,5 nachten per verblijfstoerist. Dat is korter dan in 2015,
toen de verblijfstoeristen gemiddeld 11,5 nachten bleven.
Meeste toeristen hebben Nederlandse of Amerikaanse nationaliteit
Net als bij Bonaire en Saba, hadden de meeste toeristen die in 2016 naar SintEustatius vlogen, de Nederlandse (inclusief Aruba, Curaçao en Sint-Maarten) of Amerikaanse (inclusief Puerto Rico) nationaliteit. Samen waren zij goed voor 63 procent
van alle toeristen per vliegtuig (figuur 7.8). Het aandeel van toeristen die de Amerikaanse nationaliteit bezitten, is bij Sint-Eustatius kleiner dan bij Bonaire en Saba: 13
procent van alle toeristen die in 2016 per vliegtuig kwamen, tegen respectievelijk
21 en 29 procent op de andere eilanden. Twintig procent van de toeristen had een
Nederlands paspoort dat was geregistreerd in Europees Nederland; 30 procent een
Nederlands paspoort dat was geregistreerd in Caribisch Nederland. Dat is iets lager
dan in 2015.
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Figuur 7.8

Inkomende toeristen per vliegtuig naar nationaliteit, Sint-Eustatius, 2014-2016
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Vooral 40- tot 60-jarigen naar Sint-Eustatius
Sint-Eustatius is vooral een bestemming voor 40- tot 60-jarigen en in iets mindere
mate voor 30- tot 40-jarigen (figuur 7.9). De groep van 0 tot 20 jaar is goed voor 8
procent van de toeristen per vliegtuig. In de periode tussen 2014 en 2016 zijn deze
verhoudingen nauwelijks gewijzigd.
3,3 duizend toeristen per boot
Sint-Eustatius is moeilijk bereikbaar voor grote cruiseschepen. Het heeft geen beschermde (jacht)haven. Wel zijn er ankerplaatsen voor kleine schepen. Deze kleine
schepen, waaronder (motor)jachten, brachten 3,3 duizend toeristen mee in 2016.
Het ging om ongeveer 800 schepen met gemiddeld 4,1 passagiers aan boord. De
schepen bleven gemiddeld 2 nachten bij Sint-Eustatius liggen. Zij voeren vooral onder Nederlandse, Amerikaanse of Franse vlag.
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Figuur 7.9

Inkomende toeristen per vliegtuig naar leeftijd, Sint-Eustatius, 2014-2016

0-9 jaar
10-19 jaar
20-29 jaar
30-39 jaar
40-49 jaar
50-59 jaar
60-69 jaar
70-79 jaar
80-89 jaar
90 jaar +
0
2014

8
2015*

15
2016*

23

30

%

Bron: CBS.
* = voorlopige cijfers.
N.B. Percentages zijn afgerond.

7.4

Saba

Saba behoort evenals Sint-Eustatius en Sint-Maarten tot de bovenwindse eilanden.
Op 1 januari 2016 had het eiland 1.947 inwoners. In 2014 bedroeg het bbp circa
46 miljoen Amerikaanse dollars, wat overeenkomt met 25.100 dollar per hoofd van
de bevolking.
Saba heeft één vliegveld, waarvan de landingsbaan behoort tot een van de kortste
ter wereld. Er kunnen dus alleen kleine vliegtuigen landen en opstijgen. Evenals SintEustatius heeft Saba vooral vliegverkeer met Sint-Maarten en in mindere mate met
andere eilanden in de omgeving. Een andere overeenkomst met Sint-Eustatius is dat
Saba ook geen door land afgeschermde haven heeft. Ook Saba heeft alleen een aanlegsteiger en ankerplaatsen voor kleinere schepen, zoals jachten. Wel heeft Saba,
in tegenstelling tot Sint-Eustatius, twee ferryverbindingen met Sint-Maarten. Deze
ferry’s vormen een belangrijk onderdeel van het toeristische scheepvaartverkeer van
en naar Saba.
Maandelijks gemiddeld bijna 800 toeristen per vliegtuig
In 2016 vlogen gemiddeld bijna 800 toeristen per maand naar Saba (figuur 7.10).
In totaal waren dit ongeveer 9,2 duizend toeristen, inclusief zakelijke reizigers. Dat
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Figuur 7.10

Inkomende toeristen per vliegtuig, Saba, 2014-2016
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is 4 procent minder dan in 2015. Ook op Saba is het aantal vluchten van en naar
Sint-Maarten, de belangrijkste toegangsroute, de afgelopen jaren gelijk gebleven.
Daardoor is het ook voor Saba moeilijk om te profiteren van de groei van het toerisme in het Caribisch gebied.
Bijna een kwart is dagtoerist
Van de 9,2 duizend toeristen die in 2016 naar Saba vlogen, kwam bijna een kwart
voor één dag naar het eiland: ruim 2.100 toeristen. Zij overnachtten niet op Saba.
Dit is vergelijkbaar met 2015.
Meeste verblijfstoeristen overnachtten 1 tot 4 nachten
Van de 7.200 verblijfstoeristen die met het vliegtuig kwamen en wel op Saba overnachtten, verbleven de meesten 1 tot 4 nachten op het eiland: 59 procent van alle
verblijfstoeristen. Van alle verblijfstoeristen per vliegtuig verbleef 78 procent maximaal 7 nachten op Saba (figuur 7.11).
In totaal brachten verblijfstoeristen die met het vliegtuig kwamen 48 duizend nachten
op Saba door met een gemiddeld verblijf van 6,7 nachten. Dat is iets korter dan in
2015, toen een verblijfstoerist gemiddeld 7,4 nachten bleef.
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Figuur 7.11

Inkomende verblijfstoeristen per vliegtuig naar verblijfsduur, Saba, 2014-2016
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Meeste ingevlogen toeristen hebben Nederlandse of Amerikaanse nationaliteit
De meeste toeristen die per vliegtuig op Saba aankomen, hebben de Nederlandse
(inclusief Aruba, Curaçao en Sint-Maarten) of Amerikaanse (inclusief Puerto Rico)
nationaliteit, net als op Bonaire en Sint-Eustatius. Het aandeel toeristen dat de Amerikaanse nationaliteit bezit, is op Saba hoger dan op Bonaire en Sint-Eustatius: 29
procent in 2016, tegen respectievelijk 21 en 13 procent op de andere eilanden. Het
aandeel van de Europese Nederlanders is 18 procent, en van Canadese toeristen 8
procent (figuur 7.12). Er zijn geen grote verschuivingen in het aandeel toeristen naar
nationaliteit in de loop van de tijd.
Meeste toeristen tussen 40 en 60 jaar
Saba trekt vooral toeristen in de leeftijdscategorie 40 tot 60 jaar, net als Bonaire en
Sint-Eustatius. In vergelijking met de andere eilanden trekt Saba echter ook relatief
veel toeristen tussen de 20 en 30 jaar. De leeftijdsgroep 0 tot 20 jaar is kleiner: 6
procent (figuur 7.13).
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Figuur 7.12

Inkomende toeristen per vliegtuig naar nationaliteit, Saba, 2014-2016
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Meer passagiers per boot dan toeristen per vliegtuig
Saba is moeilijk bereikbaar voor grote cruiseschepen en het heeft geen beschermde
(jacht)haven, net als Sint-Eustatius. Wel varen er twee ferry’s van en naar Sint-Maarten en zijn er ankerplaatsen voor kleine (cruise)schepen en (motor)jachten. In 2016
namen de beide ferry’s in vergelijking met 2015 relatief veel passagiers mee: 7,7
duizend, een groei van meer dan 10 procent. Van de passagiers van deze ferry’s
kan niet worden vastgesteld welk deel ingezetenen en welk deel niet-ingezetenen, en
dus toeristen, waren. Ook is van de toeristen op de ferry’s niet bekend hoelang zij
op het eiland verbleven.
Naast de ferry’s voeren in 2016 circa 660 kleinere schepen naar Saba. Deze brachten 4 duizend toeristen met zich mee, met gemiddeld 6,1 passagiers per schip. De
gemiddelde ligduur was 1,9 dagen. De meest voorkomende nationaliteiten van de
schepen waren Amerikaans, Frans of Brits.
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In totaal kwamen op Saba dus circa 11,7 duizend passagiers per boot aan, waarvan
een aanzienlijk deel toerist was. Dit compenseert de lichte daling in het aantal toeristen dat per vliegtuig arriveerde in 2016.
Figuur 7.13

Inkomende toeristen per vliegtuig naar leeftijd, Saba, 2014-2016
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Dit hoofdstuk is verzorgd door het CBS.

8

284

Aanbod en gebruik van
logiesaccommodaties
Dit hoofdstuk vormt de overgang van de vraag naar het aanbod van toerisme. Het
hoofdstuk beschrijft hoeveel logiesaccommodaties Nederland heeft en hoeveel
slaapplaatsen zij bieden (aanbod). Vervolgens komt het gebruik van de logiesaccommodaties aan bod, met cijfers over zowel de buitenlandse als Nederlandse gasten
en zowel de recreatieve als zakelijke gasten (vraag). Welke toeristische regio’s zijn
populair onder Nederlanders, en welke onder buitenlanders? Ten slotte worden vraag
en aanbod met elkaar geconfronteerd, resulterend in de zogenaamde bezettingsgraden van logiesaccommodaties.
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Hoofdpunten
•
In 2017 is het totaal aantal logiesaccommodaties in Nederland groter dan in
2012. Het aantal kampeerterreinen is daarentegen met 13,5 procent afgenomen.
•
Noord-Holland heeft begin 2017 van alle provincies de meeste logiesaccommodaties en slaapplaatsen. In 2016 had deze provincie ook met ruime afstand
de meeste gasten (12,4 miljoen) en de meeste overnachtingen (27,4 miljoen).
•
Bijna een kwart van alle slaapplaatsen in Nederlandse hotels bevindt zich in de
gemeente Amsterdam. De Amsterdamse hotels trokken in 2016 7,3 miljoen
gasten die samen 14 miljoen nachten bleven.
•
In 2016 verbleven 38,9 miljoen gasten in Nederlandse logiesaccommodaties;
een groei van 4,2 procent ten opzichte van 2015. Samen waren zij goed voor
106,2 miljoen overnachtingen; een toename van 2,6 procent.
•
In 2016 verbleven 15,8 miljoen buitenlandse toeristen in totaal 39,6 miljoen
nachten in Nederlandse logiesaccommodaties; een groei van respectievelijk
5,5 en 6,2 procent ten opzichte van 2015. Het aantal Nederlandse gasten
(23,1 miljoen) en hun overnachtingen (66,6 miljoen) groeide met respectievelijk 3,3 en 0,5 procent.
•
De gemiddelde verblijfsduur van een toerist in een logiesaccommodatie is in
de periode 1998-2016 afgenomen van 3,2 naar 2,7 nachten. Deze daling
voltrok zich overwegend in de periode 2003-2012 en werd vooral veroorzaakt
door een afname van de verblijfsduur op kampeerterreinen, huisjesterreinen
en in groepsaccommodaties en niet of nauwelijks door die in hotels.
•
Toeristen brachten in 2016 meer nachten door in hotels dan in andere accommodatietypen: 44,6 miljoen. Op huisjesterreinen bedroeg het aantal overnachtingen 37 miljoen.
•
In de periode 2012-2016 is de bezettingsgraad van Nederlandse logiesaccommodaties toegenomen. Vooral Amsterdamse hotels kennen een hoge
bezettingsgraad.
•
In 2016 gaf 16 procent van de traditionele aanbieders van logies aan concurrentie te ondervinden van onlineplatforms als Airbnb, HomeAway en Wimdu.
Vooral accommodaties in de grote steden wezen op die concurrentie (meer
dan 30 procent).
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8.1

Aanbod van logiesaccommodaties in Nederland

Deze paragraaf beschrijft het aantal logiesaccommodaties in Nederland. Naast het
aantal logiesaccommodaties wordt het aantal bijbehorende slaapplaatsen beschreven (de capaciteit). Hierbij worden vier typen logiesaccommodaties onderscheiden.
Deze aspecten worden ook per provincie beschreven om regionale verschillen bloot
te leggen. Ten slotte wordt apart ingegaan op de ontwikkelingen in Amsterdam.
Bijna 9 duizend logiesaccommodaties in Nederland
Begin 2017 telde Nederland 8.932 logiesaccommodaties.1 Het totale aantal logiesaccommodaties in Nederland schommelt de laatste jaren zo rond de 9 duizend. Zo
waren er in 2012 nog 8.919 accommodaties en 8.939 accommodaties in 2016.
Het aantal logiesaccommodaties is begin 2017 dus nagenoeg gelijk aan dat van
een jaar eerder.
Figuur 8.1

Aanbod logiesaccommodaties en slaapplaatsen naar type, 2017*
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Bron: CBS, Statistiek Logiesaccommodaties.
* In dit hoofdstuk worden voor de figuren de volgende ondergrenzen gehanteerd: voor accommodaties: hotels/pensions/jeugdaccommodaties met ten minste vijf slaapplaatsen; kampeerterreinen met ten minste vier standplaatsen
(vaste standplaatsen, zoals stacaravans die het hele jaar aan dezelfde persoon worden verhuurd, tellen niet mee);
huisjesterreinen en groepsaccommodaties met ten minste tien slaapplaatsen.

Uitgedrukt in aantallen accommodaties zijn de hotels, pensions en jeugdaccommodaties met 41 procent en de kampeerterreinen met 31 procent van het totale aantal
accommodaties in Nederland, de twee grootste categorieën. Daarna komen de huis1
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Hotels/pensions/jeugdaccommodaties met ten minste vijf slaapplaatsen; kampeerterreinen met ten minste vier
standplaatsen (verblijf in vaste standplaatsen zoals stacaravans, telt niet mee); huisjesterreinen en groepsaccommodaties met ten minste tien slaapplaatsen.
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jesterreinen (17 procent) en groepsaccommodaties (11 procent). Uitgedrukt in het
aantal slaapplaatsen2 verandert deze verhouding drastisch. Meer dan de helft (55
procent) van het aantal slaapplaatsen bevindt zich op kampeerterreinen. Voor kampeerterreinen wordt gerekend met een aantal van vijf slaapplaatsen per standplaats.
Daarna volgen de huisjesterreinen met 22 procent. De capaciteit aan slaapplaatsen
op kampeer- en huisjesterreinen is gemiddeld genomen veel groter dan voor hotels
en groepsaccommodaties. Dus, hoewel 40 procent van het totale aantal logiesaccommodaties hotels betreft, beschikken deze maar over 19 procent van de totale
capaciteit aan slaapplaatsen. Net als in 2016.
Meer huisjesterreinen, minder campings
Ten opzichte van 2012 is de totale capaciteit aan slaapplaatsen in Nederland én
het aantal logiesaccommodaties in 2017 niet of nauwelijks gewijzigd. Er hebben
zich echter wel verschuivingen voorgedaan tussen de verschillende typen logiesaccommodaties (figuur 8.2). Zo is er sinds 2012 vooral een toename van het aantal
huisjesterreinen. Begin 2017 kende Nederland 275 huisjesterreinen meer dan in
2012; een groei van 22 procent. Het bijbehorende aantal slaapplaatsen op huisjesterreinen is met bijna 13 procent toegenomen. De laatste jaren verhuren kampeerterreinen steeds vaker ook stacaravans en chalets. Daardoor tellen zij in de cijfers
niet alleen mee als kampeerterrein, maar ook als huisjesterrein. Deze ontwikkeling
verklaart een deel van de groei bij huisjesterreinen. Deze groei van het aantal huisjes
kan in de praktijk gepaard gaan met een afname van het aantal standplaatsen op
een kampeerterrein. Dus er is niet altijd per se sprake van een uitbreiding van het
aantal slaapplaatsen maar soms ook van een transformatie: huisjes in plaats van
kampeerplekken.

In 2017 telt Nederland 14 procent minder
kampeerterreinen dan in 2012.
Het aantal hotels nam met 121 toe ten opzichte van 2012, een stijging van ruim
3 procent. Het bijbehorende aantal slaapplaatsen steeg met bijna 14 procent. Het
gemiddelde hotel in 2017 is dus groter dan het gemiddelde hotel van 2012. Ook het
aantal groepsaccommodaties groeide, met meer dan 6 procent. Het aantal slaapplaatsen in die accommodaties daalde echter iets (-0,5 procent). Er is maar een type
logiesaccommodatie waarvan het aantal én de slaapplaatsen de laatste jaren afnam:
de kampeerterreinen. Het aantal kampeerterreinen in Nederland is in 2017 14 procent lager dan in 2012; het aantal slaapplaatsen nam met 8 procent af.

2

Een slaapplaats is iedere plek waar een persoon kan overnachten. Een tweepersoonsbed heeft dus 2 slaapplaatsen.
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Figuur 8.2

Aanbod logiesaccommodaties en slaapplaatsen naar type, ontwikkeling 2012-2017
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Noord-Holland heeft de meeste accommodaties
Van alle Nederlandse provincies heeft Noord-Holland begin 2017 de meeste logiesaccommodaties: 1.333. Dit komt vooral door het grote aantal hotels in Noord-Holland (figuur 8.3). Van de Noord-Hollandse hotels staat overigens ruim de helft in de
gemeente Amsterdam. Ook in de provincies Zuid-Holland en Utrecht bestaat meer
dan de helft van het aantal accommodaties uit hotels.

880 hotels in Noord-Holland, 504 campings in
Gelderland
Gelderland komt wat betreft het aantal accommodaties op de tweede plaats (1.275
in 2017). Gelderland is een qua oppervlakte grotere en ook minder dichtbevolkte
provincie dan de hiervoor genoemde meer Randstedelijke provincies. In de provincie
Gelderland zijn de kampeerterreinen het dominante type logiesaccommodatie. De
provincies Groningen, Utrecht en Flevoland hebben aanmerkelijk minder logiesaccommodaties dan andere Nederlandse provincies. Noord-Brabant en Friesland herbergen beide met 18 procent relatief het grootste aantal groepsaccommodaties. In
Friesland zitten dergelijke accommodaties voor een belangrijk deel op de Waddeneilanden. Met uitzondering van Texel behoren deze tot de provincie Friesland.
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Figuur 8.3

Aanbod logiesaccommodaties per provincie naar type, 2017
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De statistiek Logiesaccommodaties
Sinds het midden van de jaren 80 van de vorige eeuw onderzoekt het CBS
structureel hoeveel gasten in Nederlandse logiesaccommodaties verblijven.
Jaarlijks trekt het CBS hiertoe een steekproef van ongeveer 3.000 logiesaccommodaties. Deze accommodaties ontvangen vervolgens een jaar lang elke
maand een uitnodiging om een online of papieren vragenlijst in te vullen. Dit
aantal komt overeen met circa een derde van het totale aantal accommodaties
in Nederland. Uitgedrukt in het aantal slaapplaatsen heeft de steekproef een
dekking van ongeveer twee derde. Dit komt doordat accommodaties met veel
slaapplaatsen vrijwel allemaal in de steekproef vertegenwoordigd zijn. Specifiek
voor de gemeente Amsterdam omvat de steekproef zelfs 80 procent van het
aantal slaapplaatsen, vanwege het belang van de hoofdstad voor het toerisme
in Nederland.
Op de vragenlijst komen onderwerpen aan bod als het aantal gasten van de
accommodatie in de betreffende maand, het land waar de gasten wonen, en
het aantal nachten dat zij in de accommodatie verbleven. Daarnaast is er een
afzonderlijke inventarisatie van het aantal logiesaccommodaties in Nederland,
met een onderscheid naar de volgende vier typen accommodaties: hotels/pensions/jeugdaccommodaties, kampeerterreinen, huisjesterreinen en groepsac-
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commodaties. Met deze informatie stelt het CBS de cijfers samen die onder
andere in dit hoofdstuk aan bod komen.
Om de kleinste accommodaties niet te belasten met deze vragenlijst, hanteert
het onderzoek bepaalde ondergrenzen. Hotels, pensions en jeugdaccommodaties doen alleen mee als zij ten minste vijf slaapplaatsen hebben. Voor kampeerterreinen geldt een ondergrens van vier standplaatsen. Gasten die verblijven op
vaste standplaatsen tellen hierbij niet mee. Het gaat dan bijvoorbeeld om ‘vaste’
gasten die langer dan twee maanden een stacaravan huren. Bij huisjesterreinen
en groepsaccommodaties is de ondergrens bepaald op tien slaapplaatsen. De
uitkomsten van dit onderzoek gaan dus alleen over de accommodaties die aan
deze voorwaarden voldoen. Andere voorbeelden van onderwerpen die in het
onderzoek niet meetellen zijn tweede woningen, dagtochten, cruisevaart, onderverhuur, en het verblijf van asielzoekers en seizoenarbeiders. Verhuur door
particulieren via onlineplatforms als Airbnb, HomeAway en Wimdu wordt evenmin meegeteld.
Met ingang van 2012 heeft het CBS het onderzoek iets anders opgezet. Nieuwe
definities, gegevensbronnen en analysemethoden vormen de belangrijkste aanpassingen. Cijfers over eerdere jaren zijn daardoor met name qua niveau (absolute aantallen) niet goed vergelijkbaar met cijfers vanaf 2012. Om die reden
beperken de vergelijkingen in dit hoofdstuk zich grotendeels tot de periode
2012-2017.

Afname aantal accommodaties in vijf provincies
De ontwikkeling van het aantal accommodaties in Nederland tussen 2012 en 2017
varieerde van een toename met 4,8 procent in de provincie Noord-Holland tot een afname van bijna 11 procent in de provincie Groningen. In vijf van de twaalf provincies
was sprake van een afname van het aantal logiesaccommodaties. Naast Groningen
was er ook sprake van een afname in de provincies Drenthe (-6,7 procent), ZuidHolland (-2,2 procent), Friesland (-1,5 procent) en Overijssel (-0,9 procent). Het beeld
dat het aantal kampeerterreinen afneemt en er meer huisjesterreinen verschijnen,
gaat op voor alle provincies. Voor de kampeerterreinen liep de afname uiteen van -26
procent in Groningen tot -6 procent in Limburg. De toename van het aantal huisjesterreinen varieerde van +46 procent in Zeeland tot +10 procent in Gelderland.
Noord-Holland heeft de meeste slaapplaatsen
In 2017 was Noord-Holland de provincie met de meeste slaapplaatsen in logiesaccommodaties: 214 duizend. Dit waren er in 2012 nog 189 duizend. In 2012 was
Gelderland met bijna 200 duizend slaapplaatsen nog de provincie met het grootste
aantal slaapplaatsen. In 2017 is dit echter afgenomen tot 196 duizend. Dit komt
vrijwel volledig voor rekening van een afname van het aantal slaapplaatsen op kampeerterreinen; een trend die in alle andere provincies ook zichtbaar is. Het aantal
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Tabel 8.1

Aanbod slaapplaatsen in Nederland per provincie naar type accommodatie, 2012 en 2017*
Totaal

In hotels/
pensions/
jeugdaccommodaties

Op kampeerterreinen

Op huisjesterreinen

In groeps accommodaties

2012

1.375

237

817

266

55

2017

1.376

269

751

300

55

2012

33

5

23

4

1

2017

29

7

18

4

1

2012

109

13

72

15

9

2017

104

12

63

20

9

2012

124

6

83

31

5

2017

109

6

68

30

5

2012

118

10

80

22

6

2017

119

11

78

24

6

2012

31

2

20

8

1

2017

31

2

18

10

1

2012

199

21

135

36

8

2017

196

20

127

40

9

2012

38

11

20

3

2

2017

42

12

22

5

2

2012

189

81

79

27

3

2017

214

104

74

33

3

2012

99

36

41

21

2

2017

101

40

37

22

1

2012

144

10

104

28

2

2017

148

10

97

38

2

2012

154

21

90

30

12

2017

150

23

83

33

11

2012

136

21

70

41

5

2017

132

21

65

42

5

x 1.000
Nederland

Groningen

Friesland

Drenthe

Overijssel

Flevoland

Gelderland

Utrecht

Noord-Holland

Zuid-Holland

Zeeland

Noord-Brabant

Limburg

Bron: CBS, Statistiek Logiesaccommodaties.
* In dit hoofdstuk worden voor de tabellen de volgende ondergrenzen gehanteerd: voor accommodaties: hotels/
pensions/jeugdaccommodaties met ten minste vijf slaapplaatsen; kampeerterreinen met ten minste vier standplaatsen (vaste standplaatsen, zoals stacaravans die het hele jaar aan dezelfde persoon worden verhuurd, tellen niet
mee); huisjesterreinen en groepsaccommodaties met ten minste tien slaapplaatsen.

slaapplaatsen in Noord-Holland bestaat voor bijna de helft uit slaapplaatsen in hotels
en is dus minder gevoelig voor het verlies aan populariteit van kampeerterreinen.
De groei van het aantal slaapplaatsen in Noord-Holland heeft vooral plaatsgevonden in hotels. Begin 2017 hadden de Noord-Hollandse hotels samen 23 duizend
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slaapplaatsen meer dan in 2012. Het leeuwendeel van deze groei vond plaats in
Amsterdam. Die gemeente had begin 2017 bijna 19 duizend meer slaapplaatsen in
hotels dan in 2012; dat was goed voor 83 procent van de totale groei van het aantal
slaapplaatsen in hotels in geheel Noord-Holland.
De ontwikkeling van het aantal slaapplaatsen in de overige provincies wisselt vrij
sterk. Vooral Drenthe zag het aantal slaapplaatsen fors dalen ten opzichte van 2012
(-15 duizend). Maar ook in Friesland, Groningen, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg nam het aantal slaapplaatsen de afgelopen jaren met enkele duizenden af. Die
daling werd grotendeels veroorzaakt door een afname van het aantal slaapplaatsen
op kampeerterreinen. In deze provincies werd de daling niet gecompenseerd door
een toename van het aantal slaapplaatsen in andere typen logiesaccommodaties.
Ook in Zeeland, Noord-Holland en Zuid-Holland nam het aantal slaapplaatsen op kampeerterreinen af, maar hier werd deze daling wel gecompenseerd door een toename
van het aantal slaapplaatsen in andere typen logiesaccommodaties. Soms werd dit
vergemakkelijkt door het feit dat voor deze laatste groep provincies het aandeel van
kampeerterreinen in het totale aantal slaapplaatsen minder groot is. In Zuid-Holland
bijvoorbeeld nam het aantal slaapplaatsen op kampeerterreinen met 3.400 af ten
opzichte van 2012, maar werd dit meer dan gecompenseerd door een toename van
het aantal slaapplaatsen in hotels (+4.300) en op huisjesterreinen (+1.600). Zeeland
kent een iets afwijkend beeld. Het aandeel van kampeerterreinen in het totale aantal
slaapplaatsen is hier het grootst van alle provincies (66 procent in 2017). Het aantal
slaapplaatsen op kampeerterreinen is ook in Zeeland fors afgenomen tussen 2012
en 2017 (-7 duizend). Deze daling is echter ruimschoots gecompenseerd door een
toename met meer dan 10 duizend slaapplaatsen op huisjesterreinen. In Zeeland is
sprake van een gedeeltelijke transformatie van kampeer- naar huisjesterreinen.
Uit het voorgaande ontstaat het beeld dat provincies die al over veel toeristische
capaciteit beschikten, sterker gegroeid zijn (Noord-Holland) en dat provincies met
minder toeristische capaciteit deze nog verder zagen afnemen (Groningen). In 2012
waren er in Noord-Holland 5,7 keer zoveel slaapplaatsen dan in Groningen; begin
2017 was dit opgelopen tot een factor 7,4. Drenthe en Utrecht doorbreken het algemene beeld: de van oudsher aanzienlijke toeristische capaciteit van Drenthe nam de
laatste jaren duidelijk af (-12 procent), terwijl de van oudsher geringe capaciteit van
Utrecht fors toenam (+11 procent). Utrecht is ook de enige provincie in Nederland
waar de capaciteit op kampeerterreinen toenam (+1.800).
De binnenstad van Amsterdam trekt veel toeristen aan en in de gemeente Amsterdam zijn erg veel accommodaties gevestigd, en in het bijzonder veel hotels. Om die
reden gaat deze paragraaf verder in op de logiesaccommodaties in Amsterdam.
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Figuur 8.4

Aanbod logiesaccommodaties en slaapplaatsen per provincie, ontwikkeling 2012-2017
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Kwart van de Nederlandse hotelslaapplaatsen in Amsterdam
Amsterdam is ook in toeristisch opzicht de hoofdstad van Nederland. In 2017 bevonden zich in deze gemeente 485 logiesaccommodaties, met samen bijna 77 duizend
slaapplaatsen (tabel 8.2). De logiesaccommodaties in Amsterdam zijn vooral hotels:
466 stuks, die samen ruim 68 duizend slaapplaatsen bieden. Dat betekent dat bijna
een kwart van alle Nederlandse slaapplaatsen in hotels zich bevindt in de gemeente
Amsterdam. Ter vergelijking: de tweede stad van Nederland in dit opzicht is Rotterdam met ruim 10 duizend slaapplaatsen in hotels. Amsterdam steekt er dus met kop
en schouders bovenuit.
Amsterdamse hotels zijn gemiddeld ook aanzienlijk groter dan die in de rest van
Nederland. Een gemiddeld hotel in Nederland heeft 74 slaapplaatsen in 2017 (63
slaapplaatsen exclusief Amsterdam). Het gemiddelde hotel in Amsterdam is meer
dan twee keer zo groot: 147 slaapplaatsen per hotel. Sinds 2012 is het gemiddelde
aantal slaapplaatsen per hotel in Amsterdam toegenomen. In 2012 was dit namelijk
nog 124 slaapplaatsen per hotel. Ook in de rest van Nederland is het gemiddelde
aantal slaapplaatsen per hotel de laatste jaren toegenomen maar in veel mindere
mate (van 60 naar 63 slaapplaatsen). Het aantal hotels in Amsterdam neemt dus
sneller toe dan in de rest van Nederland en ook de gemiddelde capaciteit uitgedrukt
in aantal slaapplaatsen neemt sneller toe.
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Tabel 8.2

Accommodaties en slaapplaatsen in de gemeente Amsterdam, 2012-2017
2012

2013

2014

2015

2016

2017

aantal
Totaal logiesaccommodaties

Accommodaties

423

446

455

446

477

485

Slaapplaatsen

57.712

61.651

66.010

67.916

75.547

76.773

Accommodaties

401

423

432

429

452

466

Slaapplaatsen

49.773

55.084

58.095

60.205

65.110

68.539

w.o.
Hotels/pensions/
jeugdaccommodaties

Bron: CBS, Statistiek Logiesaccommodaties.

8.2

Gebruik van Nederlandse logiesaccommodaties

In de vorige paragraaf stond het aanbod aan logiesaccommodaties in Nederland
centraal, uitgedrukt in aantallen accommodaties en het bijbehorende aantal slaapplaatsen. Deze paragraaf besteedt aandacht aan het daadwerkelijke gebruik hiervan. Hoeveel gasten verbleven in Nederlandse accommodaties, en hoeveel nachten brachten zij er door? Eerst volgt een beschrijving van deze aantallen voor heel
Nederland. Daarna ligt de focus op regio’s, met achtereenvolgens aandacht voor
provincies, enkele steden (alleen hotels), en de kustgebieden. Het onderscheid tussen Nederlandse en buitenlandse toeristen komt daarbij ook aan bod. Meer gedetailleerde informatie over het verblijf van buitenlandse toeristen in Nederland (inkomend
toerisme) komt in hoofdstuk 5 aan bod.
Verschillende onderzoeken, verschillende cijfers
In dit hoofdstuk over logiesaccommodaties komen cijfers over binnenlands toerisme aan bod, afkomstig uit de CBS-statistiek Logiesaccommodaties. Hoofdstuk 4 van deze publicatie bevat ook cijfers over het binnenlandse toerisme,
gebaseerd op het ContinuVakantieOnderzoek (CVO). Doordat deze onderzoeken
op diverse terreinen van elkaar verschillen, zijn de cijfers van beide onderzoeken niet goed met elkaar te vergelijken. Het CVO ondervraagt bijvoorbeeld personen, terwijl de Statistiek Logiesaccommodaties zich richt tot de bedrijven
die gasten ontvangen. Deze statistiek neemt kleine accommodaties niet mee
(zie ook het tekstkader over de statistiek Logiesaccommodaties eerder in dit
hoofdstuk), terwijl het CVO geen ondergrens hanteert. Daarnaast bestaan er
nog andere verschillen, waaronder het zakelijke toerisme dat in het CVO niet
meetelt en in de Statistiek Logiesaccommodaties wel. Welke van deze bronnen het meest geschikt is, hangt daarom af van het doel waarvoor de cijfers
gebruikt worden.
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Figuur 8.5

Ontwikkeling aantal gasten in logiesaccommodaties in Nederland, 1999-2016
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Bron: CBS, Statistiek Logiesaccommodaties.
* Naar land waar de betreffende toerist woont.
Figuur 8.6

Ontwikkeling aantal overnachtingen in logiesaccommodaties in Nederland, 1999-2016
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* Naar land waar de betreffende toerist woont.
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De statistiek Logiesaccommodaties is sinds 2012 iets anders opgezet dan in eerdere jaren (zie tekstkader over deze statistiek in paragraaf 8.1). Om die reden zijn
de uitkomsten van deze statistiek in termen van absolute aantallen niet goed over
een langere periode met elkaar te vergelijken (het niveau). De figuren 8.5 en 8.6
tonen voor een lange reeks de jaarlijkse groei- of krimppercentages van de aantallen Nederlandse en buitenlandse gasten en overnachtingen in logiesaccommodaties
(de ontwikkeling). Daarmee schetsen zij een goed beeld van de ontwikkeling van het
verblijfstoerisme in Nederland over een langere periode.
1999-2016: overwegend groei
Over de gehele periode van 1999 tot en met 2016 groeide zowel het aantal gasten
als het aantal overnachtingen in de Nederlandse logiesaccommodaties. In sommige
perioden was zelfs sprake van forse groei. Tijdens drie perioden trad echter een
noemenswaardige krimp op. De eerste krimp vond plaats rond 2001; het jaar van
de aanslag op het World Trade Center in New York. Ook rond 2003 trad krimp op in
het aantal gasten en overnachtingen in Nederlandse logiesaccommodaties. Destijds
waren de SARS-epidemie en de oorlog in Irak actueel. Ten slotte vond krimp plaats
tijdens de eerste jaren van de recente economische crisis: rond 2008-2009. Daarna
heeft het toerisme in Nederland, in navolging van de wereldwijde groei van het toerisme, zich vrij snel hersteld.
Naast het patroon van een gestage groei, tonen de figuren 8.5 en 8.6 ook een
andere opvallende trend: vanaf 2003 groeit het aantal gasten sterker dan het aantal
overnachtingen. Deze ontwikkeling duidt erop dat een gemiddelde toerist steeds
korter verblijft in de Nederlandse logiesaccommodaties. Dit geldt met name voor
de Nederlandse toerist en in mindere mate voor de buitenlandse toerist. Zo verbleef
een toerist uit Nederland in 2003 3,5 nachten in een logiesaccommodatie (buitenlandse toerist 2,8) en 2,9 nachten in 2016 (buitenlandse toerist 2,5). Deze daling
van de gemiddelde verblijfsduur heeft zich voltrokken in de periode 2003-2012 en is
daarna min of meer gestabiliseerd. Gedetailleerd naar type logiesaccommodatie is
de gemiddelde verblijfsduur in de verblijfsrecreatie (kampeer- en huisjesterreinen en
groepsaccommodaties) veel meer gedaald dan in de hotels. Nederlanders én buitenlanders verblijven door de jaren heen dus vooral korter op campings en in huisjes.
Vanaf 2010: toerisme groeit vooral door buitenlandse gasten
De figuren 8.5 en 8.6 laten zien dat er verschillen bestaan tussen de ontwikkeling van
het aantal buitenlandse gasten (inkomend toerisme) en die van het aantal Nederlandse
gasten (binnenlands toerisme). Het inkomende toerisme laat hogere pieken en diepere
dalen zien dan het binnenlandse toerisme. Daardoor ontstaat het beeld dat inkomend
toerisme gevoeliger is voor externe gebeurtenissen dan binnenlands toerisme. Zo is
het binnenlandse toerisme in Nederland niet of nauwelijks geraakt door de teruggang
van het wereldwijde toerisme rond 2003. Het inkomende toerisme ondervond de
gevolgen destijds veel sterker. Ook de economische crisis in 2008-2009 heeft meer
effect gehad op het inkomende dan op het binnenlandse toerisme; het aantal buitenlandse gasten daalde veel sterker dan het aantal Nederlandse gasten. Na deze crisisja-
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ren groeide het inkomende toerisme juist veel sneller dan het binnenlandse toerisme.
Vanaf 2010 wordt de groei van het toerisme in Nederland dan ook vooral gedragen
door een flinke toename van het aantal buitenlandse gasten en hun overnachtingen.
Ook het aantal binnenlandse gasten is vanaf 2010 gestegen; de groei van het aantal
overnachtingen zette pas in 2013 door, na een krimp in de periode 2008-2012.
Het voorgaande deel van deze paragraaf richtte zich op de ontwikkelingen die in
de afgelopen vijftien jaar plaatsvonden: de ontwikkeling van het aantal gasten en
overnachtingen. De rest van deze paragraaf richt zich op de periode 2012-2016 en
bespreekt daarbij vooral de absolute cijfers.
Toerisme in Nederlandse logiesaccommodaties blijft groeien
In 2016 verbleven bijna 39 miljoen gasten in Nederlandse logiesaccommodaties.
Samen waren zij goed voor een recordhoogte van ruim 106 miljoen overnachtingen
(figuur 8.7). De gemiddelde verblijfsduur in een accommodatie was dus iets minder
dan 3 nachten. Het aantal gasten was in 2016 ongeveer 4 procent groter dan in
2015; het aantal overnachtingen was 2,6 procent groter. Sinds 2013 is er sprake
van een jaarlijkse groei van het toerisme in Nederland. Deze jaarlijkse groei van zowel gasten als overnachtingen komt zoals eerder gememoreerd in belangrijke mate
voor rekening van de buitenlandse gasten.

Figuur 8.7

Gasten en overnachtingen in Nederlandse logiesaccommodaties, 2012-2016
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Bron: CBS, Statistiek Logiesaccommodaties.

Flink meer overnachtingen van buitenlandse toeristen
In 2016 verbleven bijna 16 miljoen buitenlandse gasten in totaal 39,6 miljoen nachten in Nederlandse logiesaccommodaties (tabel 8.3). Dit was voor het aantal gasten
5,5 procent, en voor het aantal overnachtingen 6,2 procent hoger dan in 2015.
Het aantal Nederlandse gasten en hun overnachtingen groeide ook, maar aanzienlijk
minder sterk: met respectievelijk 3,3 en 0,5 procent. Daardoor nam het aandeel van
buitenlanders in de overnachtingen wederom iets toe, van 36 procent in 2015 naar
37 procent in 2016. De overige 63 procent in 2016 betrof overnachtingen van Nederlanders in eigen land: het binnenlandse toerisme. In 2012 namen de Nederlandse
toeristen nog 68 procent van het totale aantal overnachtingen voor hun rekening.
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Noord-Holland spant de kroon
In Noord-Holland is zowel het aantal gasten (12,4 miljoen in 2016) als het aantal
overnachtingen (27,4 miljoen) met afstand het grootst van alle provincies (tabel 8.3).
De aantrekkingskracht van Amsterdam en het grote aantal hotels in die gemeente
speelt een belangrijke rol in deze koppositie van Noord-Holland. Limburg komt op de
tweede plaats met het aantal overnachtingen (11,1 miljoen in 2016), direct gevolgd
door Gelderland (11,0 miljoen). Wat betreft het aantal gasten neemt Zuid-Holland de
tweede plaats in (4,8 miljoen). Hoewel in Limburg en Gelderland meer overnachtingen
plaatsvonden dan in Zuid-Holland, was het aantal gasten er dus kleiner. Gemiddeld
bleven gasten in Limburg en Gelderland namelijk drie nachten, terwijl gasten in ZuidHolland iets meer dan twee nachten bleven. De verblijfsduur wordt mede bepaald
door het type logiesaccommodatie waar men verblijft. Drie dagen in een hotel is bovengemiddeld, terwijl drie dagen op een kampeerterrein aan de korte kant is. Zoals
eerder geconstateerd is de samenstelling van het aanbod aan logiesaccommodaties
per regio verschillend; Gelderland is bijvoorbeeld een provincie met relatief veel kampeerplaatsen, terwijl Limburg relatief veel plaatsen heeft op huisjesterreinen.
De groei van het verblijfstoerisme was het grootste in de provincie Noord-Holland.
Het aantal gasten was in 2016 ongeveer 6,6 procent groter dan in 2015. Het aantal
overnachtingen groeide met 7,1 procent. Ook de provincie Overijssel kende in 2016

Tabel 8.3

Gasten en overnachtingen in Nederland en per provincie naar herkomst, 2016
Totaal
Gasten

Nederlanders*
Overnachtingen

x 1.000
Nederland

Gemiddelde
verblijfsduur
nachten

Overnachtingen

x 1.000

Buitenlanders*
Gemiddelde
verblijfsduur
nachten

Gasten

Overnachtingen

x 1.000

Gemiddelde
verblijfsduur
nachten

2,7

23.054

66.589

2,9

15.829

39.624

2,5

667

1.454

2,2

522

1.112

2,1

145

342

2,4

Friesland

1.669

5.361

3,2

1.352

4.120

3,0

317

1.241

3,9

Drenthe

1.707

6.625

3,9

1.497

5.800

3,9

209

825

3,9

Overijssel

2.001

6.264

3,1

1.668

5.404

3,2

332

861

2,6

Flevoland

651

2.302

3,5

468

1.573

3,4

182

729

4,0

3.803

11.033

2,9

3.310

9.790

3,0

493

1.243

2,5

Groningen

Gelderland
Utrecht

38.883 106.213

Gasten

1.409

2.775

2,0

999

2.052

2,1

410

723

1,8

12.406

27.381

2,2

4.050

9.645

2,4

8.355

17.735

2,1

Zuid-Holland

4.806

10.867

2,3

2.634

5.572

2,1

2.172

5.295

2,4

Zeeland

2.379

10.116

4,3

1.251

5.126

4,1

1.128

4.990

4,4

Noord-Brabant

3.703

10.886

2,9

2.665

8.248

3,1

1.038

2.639

2,5

Limburg

3.684

11.149

3,0

2.637

8.148

3,1

1.047

3.001

2,9

Noord-Holland

Bron: CBS, Statistiek Logiesaccommodaties.
* Naar het land waar de betreffende toerist woont.
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een relatief forse groei van het toerisme in vergelijking met 2015. Flevoland en
Utrecht zijn de enige provincies waar zowel het aantal gasten (respectievelijk -4,0
procent en -0,5 procent) als het aantal overnachtingen (respectievelijk -3,0 procent
en -1,2 procent) afnam. In Flevoland kwam dat door een afname van het aantal
Nederlandse toeristen en in Utrecht door een sterke afname van juist het aantal buitenlandse toeristen. Naast Utrecht kende alleen de provincie Groningen een afname
van het aantal buitenlandse toeristen én het bijbehorende aantal overnachtingen in
2016 ten opzichte van 2015.
Amsterdamse hotels trekken 7,3 miljoen gasten
Hotels in de gemeente Amsterdam trokken in 2016 gezamenlijk bijna 7,3 miljoen
gasten (tabel 8.4). Zij bleven daar gemiddeld bijna 2 nachten in een accommodatie;
in totaal boekten zij 14 miljoen overnachtingen. Voor het overgrote deel ging het om
buitenlandse gasten: bijna 6 miljoen ofwel 82 procent van het totale aantal gasten in
2016. Andere grote Nederlandse gemeenten komen niet in de buurt van deze aantallen. Dit bevestigt nog eens het beeld dat Amsterdam de grote trekpleister is voor
het inkomend toerisme in Nederland. Van de andere grote steden was het aandeel
van de buitenlandse gasten overigens het grootst in Utrecht (52 procent van het
aantal gasten in 2016), op de voet gevolgd door Den Haag en Eindhoven (beide 51
procent). Voor Maastricht was dit aandeel het laagst (34 procent). Ten slotte valt op
dat ook in 2016 de gemiddelde verblijfsduur van buitenlandse gasten in de hotels in
de grote steden net iets boven dat van de Nederlandse gasten ligt (met uitzondering
van Maastricht).

Tabel 8.4

Gasten en overnachtingen in hotels/pensions/jeugdaccommodaties naar gemeente en herkomst, 2016*
Totaal
Gemeente

Gasten

Nederlanders**
Overnachtingen

x 1.000

Gemiddelde
verblijfsduur
nachten

Gasten

Buitenlanders**

Overnachtingen

x 1.000

Gemiddelde
verblijfsduur
nachten

Gasten

Overnachtingen

x 1.000

Gemiddelde
verblijfsduur
nachten

Amsterdam

7.270

13.983

1,9

1.292

2.192

1,7

5.979

11.790

2

Rotterdam

1.058

1.670

1,6

569

845

1,5

489

824

1,7

Den Haag

930

1.587

1,7

457

738

1,6

473

849

1,8

Maastricht

558

886

1,6

367

583

1,6

191

303

1,6

Eindhoven

474

741

1,6

233

339

1,5

241

402

1,7

Utrecht

353

533

1,5

171

241

1,4

183

293

1,6

1.705

2.818

1,7

1.119

1.735

1,6

586

1.084

1,8

Overige
steden***

Bron: CBS, Statistiek Logiesaccommodaties.
* Deze tabel omvat alleen hotels/pensions/jeugdaccommodaties met ten minste vijf slaapplaatsen.
** Naar het land waar de betreffende toerist woont.
*** De gemeentes Breda, Leiden, Dordrecht, Arnhem, Nijmegen, Groningen, ‘s-Hertogenbosch, Delft, Haarlem en
Leeuwarden.
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Zeeuwse kust is populair, vooral onder buitenlandse gasten
Tabel 8.5 toont het aantal gasten en overnachtingen in de kustregio’s van Nederland.
Daarbij is onderscheid gemaakt naar Nederlandse en buitenlandse gasten, en naar
de vier accommodatietypen. Van de kustgebieden in tabel 8.5 trok de Zeeuwse kust
de meeste gasten in 2016, namelijk ruim 1,7 miljoen. In Zeeland vonden ook met
afstand de meeste overnachtingen plaats: ruim 7,7 miljoen. Dat komt neer op een
gemiddelde van 4,4 overnachtingen per gast. De gemiddelde gast in Zeeland bleef
daarmee langer dan de gemiddelde gast in de andere kustgebieden.
Tabel 8.5

Gasten en overnachtingen naar kustregio, type accommodatie en herkomst, 2016
Totaal

Nederlanders*

Buitenlanders*

x 1.000
Regio
Totaal accommodaties

Hotels/pensions/
jeugdaccommodaties

Kampeerterreinen

Huisjesterreinen

Groepsaccommodaties

Over-nachtingen
Gasten

Gasten

Over-nachtingen
Gasten

Over-nachtingen

Kust Zeeland

1.756

7.756

884

3.821

872

3.935

Waddeneilanden

1.332

5.408

1.091

4.057

241

1.351

Kust Zuid-Holland

1.691

5.107

962

2.624

730

2.483

Kust Noord-Holland

1.320

4.491

831

2.575

489

1.917

581

1.142

303

531

278

611

Waddeneilanden

546

1.167

487

1.002

59

165

Kust Zuid-Holland

916

1.584

590

953

326

631

Kust Zeeland

Kust Noord-Holland

697

1.403

471

817

226

586

Kust Zeeland

482

3.213

252

1.812

229

1.401

Waddeneilanden

209

1.381

161

1.073

48

308

Kust Zuid-Holland

203

934

101

516

102

418

Kust Noord-Holland

266

1.385

158

842

109

542

Kust Zeeland

654

3.292

292

1.381

362

1.912

Waddeneilanden

478

2.490

362

1.739

116

752

Kust Zuid-Holland

557

2.547

259

1.123

298

1.424

Kust Noord-Holland

784

333

1.643

180

859

154

Kust Zeeland

39

108

37

97

3

11

Waddeneilanden

99

369

81

243

18

126

Kust Zuid-Holland

16

42

13

32

3

10

Kust Noord-Holland

23

61

22

57

1

4

Bron: CBS, Statistiek Logiesaccommodaties.
* Naar het land waar de toerist woont.

Zowel onder Nederlandse als onder buitenlandse gasten is de Zeeuwse kust populair; in 2015 kwam iets meer dan de helft van de gasten uit het buitenland, in 2016
daarentegen kwam net iets meer dan de helft van de gasten uit Nederland. Nederlandse gasten trekken ook relatief vaker naar de Waddeneilanden. Deze eilanden
hebben onder buitenlandse gasten een aanzienlijk kleiner marktaandeel dan onder
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Nederlandse gasten: 18 procent van het aantal gasten kwam uit het buitenland. Aan
de Zeeuwse kust zijn huisjesterreinen de meest gekozen logiesaccommodatie, op de
Waddeneilanden zijn dat hotels.In de kustgebieden van Noord- en Zuid-Holland trekken vooral hotels relatief veel gasten. Aan de kust van deze provincies verbleef 53
procent van het totale aantal gasten in 2016 in een hotel. Verder valt in tabel 8.5 op
dat overnachtingen in Nederlandse groepsaccommodaties aan de kust ook in 2016
vooral op de Waddeneilanden plaatsvonden. Dit geldt zowel voor de Nederlandse als
de buitenlandse gasten.
Sterk seizoenspatroon
Tot nu toe zijn in dit hoofdstuk alleen cijfers voor een geheel jaar gepresenteerd.
Toerisme is echter bij uitstek een fenomeen dat per seizoen sterk verschilt. Dit heeft
allerlei oorzaken. Het heeft met binnen- en buitenlandse vakantieperiodes te maken,
met het weer en met het type logiesaccommodatie. Zo is het aantal gasten op kampeerterreinen meer aan seizoensinvloeden onderhevig dan dat in hotels.
Figuur 8.8 toont het maandelijkse aantal overnachtingen van Nederlandse en buitenlandse gasten in 2016. In de zomermaanden was het aantal overnachtingen het
grootst; in de wintermaanden het kleinst. In 2016 was het aandeel van buitenlanders
in de overnachtingen het grootst in maart (45 procent) en het kleinst in augustus
(31,5 procent). De oorzaak hiervan is waarschijnlijk deels gelegen in verschillen in
vakanties en feestdagen tussen Nederland en zijn buurlanden. De maand met de
meeste overnachtingen was augustus (16 procent van het totaal).
Figuur 8.8

Overnachtingen in Nederlandse logiesaccommodaties, 2016
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* Naar land waar de betreffende toerist woont.
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Het volgende deel van deze paragraaf gaat nader in op de vier verschillende typen
logiesaccommodaties: hotels/pensions/jeugdaccommodaties, kampeerterreinen,
huisjesterreinen en groepsaccommodaties. De focus ligt daarbij op het aantal overnachtingen per maand in 2016.
Meeste overnachtingen in hotels
Toeristen overnachtten in 2016 meer in hotels dan in andere accommodatietypen.
In totaal ging het om 44,6 miljoen overnachtingen. Tijdens een gemiddelde nacht
in 2016 logeerden dus ruim 122 duizend gasten in een hotel in Nederland. Ook op
huisjesterreinen logeerden veel gasten: 37 miljoen overnachtingen. Op kampeerterreinen verbleven de gasten in totaal 20,9 miljoen nachten; in groepsaccommodaties
betrof het 3,7 miljoen overnachtingen. De marktaandelen van de diverse accommodatietypen verschillen wel per maand; tijdens de zomermaanden liggen de verhoudingen anders dan in de winter (figuur 8.9). Zo vindt in augustus het merendeel van de
overnachtingen plaats op kampeerterreinen, terwijl dit aandeel in de wintermaanden
verwaarloosbaar klein is. Hotels zijn het minst onderhevig aan seizoensinvloeden.
Onder Nederlandse toeristen zijn huisjesterreinen het populairst. In 2016 verbleven
Nederlanders gezamenlijk 25,4 miljoen nachten op huisjesterreinen. Onder buitenlandse gasten in Nederland zijn hotels het populairste accommodatietype. In 2016
verbleven zij gezamenlijk 23,2 miljoen nachten in hotels. Het volgende deel beschrijft
per accommodatietype het maandelijkse aantal overnachtingen in 2016.
Figuur 8.9

Overnachtingen in Nederlandse logiesaccommodaties naar type, 2016
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In hotels overnachten veel buitenlandse toeristen
Hotels, pensions en jeugdaccommodaties zijn zoals hiervoor al gememoreerd het
minst onderhevig aan seizoenfluctuaties. Vergeleken met de andere typen logiesaccommodaties is het aantal overnachtingen het gelijkmatigst verdeeld over de verschillende maanden van het jaar (figuur 8.10). Net als bij andere accommodatietypen, vinden de meeste hotelovernachtingen wel plaats in de zomermaanden en de
minste in de wintermaanden. Het verschil tussen deze maanden is echter minder
groot. Dat komt mede doordat veel hotels in steden zitten, waar ze minder gevoelig
zijn voor seizoensinvloeden. Ook komen daar zakenreizigers in de perioden dat er
minder recreatieve gasten zijn.
Daarnaast komt naar voren dat in de Nederlandse hotels meer buitenlandse dan
Nederlandse gasten verblijven. Van alle overnachtingen door buitenlandse gasten in
2016 vond 58,5 procent plaats in een hotel. En het aantal overnachtingen van buitenlandse gasten was in alle maanden – met uitzondering van de maand december
– hoger dan het aantal overnachtingen van gasten uit Nederland. Dat was in 2015
niet anders.
Seizoenspatroon bij kampeerterreinen het sterkst
Het seizoenspatroon in het aantal overnachtingen is van alle accommodatietypen het
sterkst aanwezig bij kampeerterreinen. Het aantal overnachtingen op kampeerterreinen concentreert zich in de zomermaanden, waarbij in 2016 de piek plaatsvond
in de maand augustus. Het aandeel van buitenlandse toeristen is bescheiden. Over
heel 2016 betrof 22 procent van de overnachtingen een overnachting van een buitenlandse gast. Nederlandse campings trekken dus vooral binnenlandse gasten. In
de zomermaanden (juni, juli, augustus) van 2016 overnachtten vier van de tien binnenlandse toeristen op een kampeerterrein, terwijl dit over het hele jaar bezien 25
procent bedroeg. De camping was hiermee in de zomer van 2016 het populairste
type accommodatie voor Nederlandse toeristen.
Op jaarbasis zijn huisjesterreinen het populairst onder binnenlandse toeristen
Van alle accommodatietypen waren huisjesterreinen in 2016 het populairst onder
Nederlandse toeristen. Over heel 2016 bezien, vonden in huisjesterreinen meer
overnachtingen van Nederlanders plaats dan in andere typen accommodaties. Zoals gezegd zijn in de zomermaanden juli en augustus campings populairder dan
huisjesterreinen, maar op jaarbasis is dit niet het geval. Van alle overnachtingen van
Nederlandse gasten in 2016 vond 38 procent plaats in een huisje. Voor buitenlandse
gasten vormen de huisjesterreinen minder grote trekpleisters. In de maand juli is de
populariteit van huisjesterreinen onder buitenlandse toeristen het grootst met 40
procent van het aantal overnachtingen in een huisje. Over heel 2016 bezien vindt 29
procent van de overnachtingen door buitenlandse gasten plaats in een huisje.
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Figuur 8.10a

Overnachtingen in Nederlandse logiesaccommodaties naar type en herkomst, 2016
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* Naar land waar de betreffende toerist woont.
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Figuur 8.10b

Overnachtingen in Nederlandse logiesaccommodaties naar type en herkomst, 2016
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Weinig buitenlandse gasten in groepsaccommodaties
Groepsaccommodaties trekken buiten de maanden juli en augustus niet veel buitenlandse gasten. Minder dan één procent van alle overnachtingen van buitenlandse
gasten vond in 2016 plaats in een groepsaccommodatie. Dit komt deels doordat de
groepsaccommodatie in het algemeen een specifiek type accommodatie is waar ook
een minderheid van de Nederlandse gasten voor kiest. Nederlandse gasten weten de
groepsaccommodaties echter ook in andere maanden wel te vinden. Aan de randen
van de zomer trekken de groepsaccommodaties de meeste Nederlandse gasten: in
mei, juni en september.
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8.3

Bezettingsgraden

De voorlaatste paragraaf in dit hoofdstuk beschrijft de bezettingsgraden van Nederlandse logiesaccommodaties. De bezettingsgraad is de verhouding tussen het
aantal bezette slaapplaatsen (overnachtingen) en het aantal beschikbare slaapplaatsen, uitgedrukt als percentage. De bezettingsgraad is een indicator voor hoe goed
of slecht accommodaties het relatief gezien doen: in hoeverre wordt de aangeboden
capaciteit ook daadwerkelijk benut. Het tekstkader over dit onderwerp geeft hierover
meer uitleg.
Aanbod logiesaccommodaties beweegt mee met vraag
In figuur 8.11 wordt nog eens geïllustreerd hoe het aanbod van logiesaccommodaties in de vorm van slaapplaatsen zich verhoudt tot het daadwerkelijke aantal
overnachtingen (bezette of gebruikte slaapplaatsen). Het bovenste staafdiagram van
figuur 8.11 schetst de bruto of maximale capaciteit aan slaapplaatsen. Dit is de
capaciteit die in paragraaf 8.1 is beschreven. Deze maximale capaciteit is voor alle
maanden gelijk. De kampeerterreinen nemen het grootste deel van deze capaciteit
voor hun rekening. Het middelste staafdiagram van figuur 8.11 schetst de feitelijk
beschikbaar gestelde capaciteit aan slaapplaatsen. Sommige logiesaccommodaties – bijvoorbeeld kampeerterreinen – zijn niet het gehele jaar open, bijvoorbeeld
omdat de exploitant dit niet rendabel acht. Zo was in de maanden januari, februari,
november en december van 2016 minder dan 20 procent van het maximale aantal
slaapplaatsen op kampeerterreinen beschikbaar. Op zich is dit begrijpelijk; de vraag
naar kampeerplaatsen is in de wintermaanden veel minder dan in de zomermaanden.
Maar ook andere typen logiesaccommodaties zijn niet allemaal het gehele jaar volledig geopend. Zo is voor hotels in januari het aantal beschikbare slaapplaatsen 95
procent van het maximale aantal, voor huisjesterreinen 84 procent en voor groepsaccommodaties 75 procent. In de zomermaanden draaien alle logiesaccommodaties
op volle toeren; de beschikbaar gestelde capaciteit is praktisch 100 procent van de
maximale capaciteit. Het patroon van de door het jaar heen aangeboden capaciteit
aan slaapplaatsen vertoont daarmee veel gelijkenis met het patroon van het daadwerkelijke aantal overnachtingen (zie het onderste staafdiagram van figuur 8.11).
Het quotiënt van de som van het aantal overnachtingen van gasten gedurende een
bepaalde periode, en van de som van de beschikbare capaciteit aan slaapplaatsen
elke nacht voor gasten in dezelfde periode, is de bezettingsgraad van de verschillende typen logiesaccommodaties (zie ook het tekstkader).
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Figuur 8.11

Slaapplaatsen en overnachtingen in logiesaccommodaties naar type, 2016
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Bron: CBS, Statistiek Logiesaccommodaties.
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De bezettingsgraad (van slaapplaatsen)
De bezettingsgraad van logiesaccommodaties in een bepaalde periode is het
quotiënt van: de som van het aantal overnachtingen van gasten gedurende de
periode (de teller), en het maximaal aantal overnachtingen van gasten op de beschikbare slaapplaatsen gedurende die periode (de noemer). Deze verhouding
is uit te drukken als een percentage: de bezettingsgraad. Deze indicator zegt
iets over hoe goed de accommodaties het doen. Een lage bezettingsgraad
betekent immers dat er veel slaapplaatsen onbenut zijn gebleven; niet verkocht
of verhuurd.
Teller: het aantal overnachtingen
In de bezettingsgraad is het aantal overnachtingen in logiesaccommodaties de
teller. Dit is het totale aantal overnachtingen dat toeristen in accommodaties
hebben doorgebracht in de verslagperiode. Als twee toeristen beiden twee
nachten in een hotel hebben overnacht, telt dit dus mee als vier overnachtingen.
Noemer: de capaciteit (het maximaal aantal mogelijke overnachtingen)
De capaciteit is de noemer van de bezettingsgraad. Deze capaciteit is het aantal slaapplaatsen dat elke nacht voor gasten beschikbaar is in accommodaties
die in de verslagperiode geopend zijn, vermenigvuldigd met het aantal dagen in
de verslagperiode. De capaciteit is dus het aantal overnachtingen dat maximaal
kan plaatsvinden op de beschikbare slaapplaatsen in de verslagperiode. De
slaapplaatsen in accommodaties die in de betreffende verslagperiode gesloten
zijn, tellen hierbij niet mee.
Voorbeeld
Een voorbeeld: als een hotel met 50 bedden in de maand januari geopend is,
telt dit hotel mee voor 31 dagen x 50 slaapplaatsen in januari. Dat komt uit op
een capaciteit van 1.550 slaapplaatsen in dit hotel in januari. Met andere woorden: er kunnen in de maand januari maximaal 1.550 overnachtingen van gasten
plaatsvinden. Als er in januari nu 750 overnachtingen in dit hotel hebben plaatsgevonden, dan was de bezettingsgraad die maand dus 48,4 procent, namelijk
750 overnachtingen gedeeld door het maximum van 1.550 overnachtingen.
Alleen ‘toeristische’ overnachtingen
In de bezettingsgraad van accommodaties tellen alleen ‘toeristische’ overnachtingen mee (inclusief zakelijk toerisme). De gasten die verblijven op vaste standplaatsen op een kampeerterrein vallen daar bijvoorbeeld buiten. Gasten van
hotels of huisjesterreinen, die daar niet voor toeristische doeleinden verblijven,
tellen ook niet mee. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om asielzoekers of tijdelijke
buitenlandse arbeidskrachten.
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Bezettingsgraad kampeerterreinen vaak laag
Kampeerterreinen bieden geen slaapplaatsen aan in de vorm van bedden, maar
in de vorm van standplaatsen. Bij dit type accommodatie is voor de berekening
van de capaciteit gekozen voor een arbitrair aantal van vijf slaapplaatsen per
standplaats, wat gezien wordt als maximaal mogelijke bezetting.
Wanneer bijvoorbeeld een gezin van vier personen gaat kamperen, blijft de theoretische capaciteit onderbezet terwijl de standplaats wel degelijk bezet is. Vier
personen overnachten immers op een standplaats waar theoretisch vijf slaapplaatsen zouden zijn. De bezettingsgraad bedraagt dus 80 procent. Dit effect
speelt ook bij hotels die een tweepersoonskamer aan een enkele gast verhuren; voor die kamer geldt dan slechts een bezettingsgraad van 50 procent. Bij
campings wordt dit nog versterkt door het sterke seizoenspatroon en het feit
dat de bezettingsgraad over een periode van een maand wordt berekend. De
bezettingsgraad van een camping zal in het weekend vaak hoger liggen dan
gedurende de werkweek. Daardoor valt de bezettingsgraad van kampeerterreinen veel lager uit dan die van hotels of andere accommodaties.Bezettingsgraad
kampeerterreinen vaak laag

Bezettingsgraad het hoogst in juli en augustus
De bezettingsgraad van logiesaccommodaties is doorgaans het hoogst in de zomermaanden juli en augustus. Bij hotels loopt die bezettingsgraad uiteen van 35 procent
in januari tot 59 procent in augustus. De huisjesterreinen kenden in augustus 2016
hun hoogste bezettingsgraad: 61 procent. De bezettingsgraad moet overigens
vooral gezien worden als een maat voor de verhouding tussen vraag en aanbod in
de tijd en per type logiesaccommodatie. Daarnaast is een bezettingsgraad van 100
procent een theoretisch plafond dat ook niet per se als doel moet worden gezien. In
de praktijk betekent dit immers dat elke slaapplaats in elke logiesaccommodatie op
elke dag van de maand ook daadwerkelijk bezet is.
Bezettingsgraad neemt toe
In de periode 2012-2016 is de bezettingsgraad van Nederlandse logiesaccommodaties toegenomen (tabel 8.6). In drie van de vier onderscheiden typen accommodaties
was de bezettingsgraad in 2016 hoger dan in 2012; de groepsaccommodaties zijn
de uitzondering.
Een toegenomen bezettingsgraad betekent overigens niet per definitie dat het toerisme ook toeneemt. Het betreft immers een verhoudingsgetal. Als het aantal overnachtingen afneemt, maar de capaciteit nog sterker afneemt, neemt de bezettingsgraad
toch toe. Dit geldt bijvoorbeeld voor de kampeerterreinen waar de bezettingsgraad
ten opzichte van 2012 vooral is toegenomen door het verminderen van de beschikbare capaciteit en niet door een toename van het aantal overnachtingen.
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Figuur 8.12

Bezettingsgraad logiesaccommodaties naar type, 2016*
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Bron: CBS, Statistiek Logiesaccommodaties.
* De bezettingsgraad is gedefinieerd als het quotiënt van het daadwerkelijke aantal overnachtingen en het maximaal
aantal mogelijke overnachtingen. Voor kampeerterreinen wordt gerekend met vijf slaapplaatsen per standplaats.

Tabel 8.6

Bezettingsgraad in Nederlandse logiesaccommodaties naar type, 2012-2016*
2012

2013

2014

2015

2016

23,5

24,1

25,6

26,5

27,1

%
Totaal logiesaaccommodaties
Waarvan
Hotels/pension/jeugdaccommodaties

42,9

42,8

44,2

45,6

47,6

Kampeerterreinen

10,5

10,8

11,8

11,6

11,6

Huisjesterreinen

34,5

34,5

35,2

36,6

37,2

Groepsaccommodaties

21,5

20,2

21,3

22,4

20,2

Bron: CBS, Statistiek Logiesaccommodaties.
* De bezettingsgraad is gedefinieerd als het quotiënt van het daadwerkelijke aantal overnachtingen en het maximaal
aantal mogelijke overnachtingen. Voor kampeerterreinen wordt gerekend met vijf slaapplaatsen per standplaats.

Hoogste bezettingsgraad van hotels in Noord-Holland
Van alle provincies kende Noord-Holland in 2016 de hoogste bezettingsgraad van
hotels (tabel 8.7). Dit komt door de aantrekkingskracht van Amsterdam waardoor
de vele hotels in Amsterdam een bovengemiddeld hoge bezettingsgraad hebben:
59,4 procent in 2016. Ook in vergelijking met andere toeristische steden in Neder-
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land is de bezettingsgraad van hotels in Amsterdam hoog.3 Daarnaast geldt in zijn
algemeenheid dat de bezettingsgraad van hotels groter is dan van andere typen
logiesaccommodaties.
Tussen 2012 en 2016 is de bezettingsgraad van de accommodaties in alle provincies toegenomen. Dat geldt voor de hotels en, afgezien van de provincies Groningen
en Noord-Brabant, voor de categorie overige accommodaties. Enkel in Groningen en
Noord-Brabant was de bezettingsgraad van de overige accommodaties in 2016 lager dan in 2012. De bezettingsgraad van dergelijke accommodaties is in Groningen
tevens het laagst van alle provincies.
In Gelderland is de bezettingsgraad van logiesaccommodaties relatief laag. Hierbij
speelt mee dat Gelderland een toeristische provincie is met erg veel slaapplaatsen
(tabel 8.1), met name op kampeerterreinen. De kampeerterreinen hebben gemiddeld
een lagere bezettingsgraad dan andere typen accommodaties. Dat geldt ook voor
Gelderland.
Tabel 8.7

Bezettingsgraad in Nederlandse logiesaccommodaties naar type en provincie, 2012 en 2016*
Totaal logiesaccommodaties

Hotels, pensions en
jeugdaccommodaties

Overige accommodaties**

2012

2016

2012

2016

2012

2016

Nederland

23,5

27,1

42,9

47,6

18,2

20,7

Groningen

16,1

18,3

35,5

40,0

11,1

10,9

Friesland

17,1

19,5

34,5

37,1

14,0

16,2

Drenthe

18,9

22,1

37,3

41,9

17,7

20,6

Overijssel

17,8

21,0

38,0

45,8

15,2

17,2

Flevoland

21,8

27,2

35,6

41,1

20,5

25,9

Gelderland

18,4

19,9

39,4

42,0

15,2

16,4

Utrecht

22,6

25,6

38,4

41,7

13,5

15,0

Noord-Holland

36,9

42,3

52,7

56,1

20,8

25,4

Zuid-Holland

29,0

34,8

38,5

45,4

22,2

25,9

Zeeland

20,0

24,6

40,6

46,4

17,9

22,6

Noord-Brabant

24,2

24,4

34,9

39,4

21,9

21,1

Limburg

25,7

28,0

39,3

40,7

22,7

25,1

%

Bron: CBS, Statistiek Logiesaccommodaties.
* De bezettingsgraad is gedefinieerd als het quotiënt van het daadwerkelijke aantal overnachtingen en het maximaal
aantal mogelijke overnachtingen. Voor kampeerterreinen wordt gerekend met vijf slaapplaatsen per standplaats.
** Kampeerterreinen, huisjesterreinen en groepsaccommodaties.

3

De bezettingsgraden van hotels in enkele andere steden in 2016 waren als volgt: Rotterdam 48,3 procent, Den
Haag 49,0 procent, Utrecht 40,7 procent en Maastricht 49,4 procent.
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Begin 2017 had de provincie Groningen de geringste toeristische capaciteit (tabel
8.1), in 2016 was dat nog Flevoland. Wel kent Flevoland, evenals Zuid-Holland, bij
de overige accommodaties de hoogste bezettingsgraad. Vraag en aanbod lijken hier
dus goed op elkaar afgestemd.

8.4

Concurrentie van onlineplatforms

Op de Nederlandse markt zijn recent onlineplatforms als Airbnb, HomeAway en
Wimdu verschenen als aanbieders van logies (zie ook het kader in paragraaf 5.1).
Via dergelijke internetdiensten verhuren particulieren hun woning aan binnen- en buitenlandse toeristen. Bij de traditionele aanbieders van logies is geïnventariseerd of
zij in 2016 concurrentie ervaren van dit soort nieuwe spelers op de markt. Ruim 16
procent gaf te kennen dat dat inderdaad het geval was. Het geldt met name voor de
hotels (24 procent) en in mindere mate voor groepsaccommodaties (4 procent) en
campings (6 procent).
Accommodaties in de vier grootste steden en in Maastricht ervaren naar verhouding
meer concurrentie dan accommodaties in andere steden (tabel 8.8). In Maastricht
ging dat in 2016 op voor 36 procent van de logiesaccommodaties; in Den Haag,
Utrecht, Rotterdam en Amsterdam voor drie op de tien. In de overige gemeenten
was dit slechts 14 procent.
Het zijn vooral de middelgrote hotels, met twintig tot honderd slaapplaatsen, die te
kennen gaven in 2016 concurrentie te hebben ondervonden van sites als Airbnb, HomeAway en Wimdu (37 procent). Bij kleine hotels met minder dan tien slaapplaatsen
was dat minder dan een op de vijf en bij grote met meer dan 200 slaapplaatsen een
op de vier.
Tabel 8.8

Aanbieders logiesaccommodaties die concurrentie van onlineplatforms ervaren naar gemeente, 2016*
Ja

Nee

Weet niet/
Geen mening

Nederland

16

44

39

Amsterdam

31

38

31

Rotterdam

32

27

41

Den Haag

35

33

32

Utrecht

32

42

26

Maastricht

36

36

28

Overige gemeenten

14

45

40

%

Bron: CBS, Statistiek Logiesaccommodaties.
* De informatie in deze tabel is gebaseerd op de gebruikelijke populatie logiesaccommodaties voor de statistiek,
aangevuld met de accommodaties die normaal niet meetellen omdat ze een aantal slaapplaatsen hebben dat
beneden de ondergrens voor de statistiek ligt.
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Hotels/pensions/jeugdaccommodaties die concurrentie van onlineplatforms ervaren naar aantal slaapplaatsen,
2016*

Tabel 8.9

Ja

Nee

Weet niet/
Geen mening

Totaal

24

40

36

1-5 slaapplaatsen

13

49

39

5-9 slaapplaatsen

17

44

39

10-19 slaapplaatsen

28

37

36

20-49 slaapplaatsen

37

30

32

50-99 slaapplaatsen

37

33

30

100-199 slaapplaatsen

20

42

38

200+ slaapplaatsen

23

41

36

%

Bron: CBS, Statistiek Logiesaccommodaties.
* De informatie in deze tabel is gebaseerd op de gebruikelijke populatie logiesaccommodaties voor de statistiek,
aangevuld met de accommodaties die normaal niet meetellen omdat ze een aantal slaapplaatsen hebben dat
beneden de ondergrens voor de statistiek ligt.
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Dit hoofdstuk is verzorgd door het CBS.
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Toerisme in macroeconomisch perspectief
Dit hoofdstuk besteedt aandacht aan de macro-economische betekenis van het toerisme. Dat wordt gedaan aan de hand van de zogenoemde toerismerekeningen. De
toerismerekeningen gebruiken het raamwerk van de nationale rekeningen als kader
om de economische betekenis van toerisme te bepalen. Dat leidt tot kernindicatoren
over bestedingen, toegevoegde waarde en werkgelegenheid (paragraaf 9.1 – 9.4).
Naast de toerismerekeningen, wordt in dit hoofdstuk ook aandacht besteed aan de
zogenoemde reisverkeerbalans (paragraaf 9.5). De reisverkeersbalans van Nederland presenteert op macroniveau de uitgaven van Nederlanders in het buitenland en
de inkomsten door uitgaven van buitenlanders in Nederland.
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Hoofdpunten
•
2016 was vanuit macro-economisch perspectief wederom een goed jaar voor
de toerismesector, met name door de groei van het aantal buitenlandse toeristen.
•
De totale toeristische bestedingen in de Nederlandse economie stegen in
2016 met 2,8 miljard euro naar een totaal van 75,7 miljard euro. Dit is een
stijging van 3,8 procent.
•
De binnenlandse toeristische bestedingen namen in 2016 toe met 2,7 procent.
•
De bijdrage van toerisme aan de toegevoegde waarde in Nederland steeg in
2016 met 0,1 procentpunt naar een totaal van 3,9 procent. In 2010 was dat
nog 3 procent. Toerisme is daarmee relatief gezien belangrijker geworden
voor de Nederlandse economie in de periode 2010-2016.
•
De werkgelegenheid omgerekend naar het aantal voltijdequivalenten (vte’s)
groeide in 2016 met 10 duizend naar een totaal van 389 duizend vte.
•
Terwijl de Nederlandse werkgelegenheid in de periode 2010-2016 licht is gestegen, is de werkgelegenheid in de toerismesector sterk gegroeid met 15,4
procent.
•
Nederlanders gaven volgens de reisverkeersbalans in 2016 als toerist meer
uit in het buitenland dan buitenlandse toeristen in Nederland. Het verschil was
5,0 miljard euro.
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9.1

Toerisme en de nationale rekeningen

Het systeem van nationale rekeningen geeft een cijfermatige beschrijving van het
economische proces binnen een land en de economische relaties met het buitenland. Bekende macro-economische kengetallen uit de nationale rekeningen zijn de
economische groei, gemeten als de volumegroei van het bruto binnenlands product
(bbp), de toegevoegde waarde, de consumptie en werkgelegenheidscijfers zoals
het aantal banen. Classificaties en definities zijn vastgelegd in internationale handboeken, waardoor de cijfers ook vergelijkbaar zijn tussen landen (UN et al., 2009;
Eurostat, 20081).
In de nationale rekeningen is informatie over toerisme niet direct te vinden. Dit komt
doordat in de nationale rekeningen bedrijfstakken worden ingedeeld op basis van
productiekenmerken (zoals horeca, detailhandel en transport), terwijl toerisme wordt
gedefinieerd vanuit het oogpunt van de toerist. Toerisme is dan ook geen bedrijfstak
op zich, maar heeft betrekking op een groot aantal producten en diensten die vanuit
verschillende bedrijfstakken aan toeristen worden geleverd. Een internationaal geaccepteerde manier om meer inzicht te geven in de macro-economische betekenis
van toerisme, is het verankeren van de cijfers over toerisme in het geïntegreerde
raamwerk van de nationale rekeningen. Daarbij wordt als het ware ingezoomd op
dat deel van de nationale rekeningen dat gerelateerd is aan toerisme.2 Dit kan met
behulp van de toerismerekeningen. De toerismerekeningen bieden een geïntegreerd
macro-economisch overzicht van de betekenis van toerisme voor de economie. De
meerwaarde van de toerismerekeningen is vooral terug te vinden via informatie over
macro-economische kernindicatoren (totaal toeristische bestedingen, toeristisch
bbp, toeristische werkgelegenheid) in absolute en relatieve termen. Naast deze cijfers zijn er ook volume-indexcijfers beschikbaar.

Definitie toerisme
Toerisme wordt in de toerismerekeningen als volgt gedefinieerd:
‘Toerisme omvat de activiteiten van personen reizend naar en verblijvend op
plaatsen buiten hun normale omgeving voor niet meer dan een jaar voor ontspanning, zakelijk verkeer en andere activiteiten die niet gerelateerd zijn aan een
activiteit die beloond wordt vanuit de plaats die bezocht wordt’ (Tourism Satellite
Account: Recommended Methodological Framework 2008, p.13).
Toeristen zijn dus reizigers die zich buiten hun normale omgeving bevinden.
Bovendien mag het hoofddoel van de reis geen activiteit zijn die wordt betaald

1
2

316

UN et al., 2009, Tourism Satellite Account: recommended methodological Framework 2008.
Eurostat, 2008, European Implementation Manual on Tourism Satellite Accounts.
Ook wel een satellietrekening genoemd.
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vanuit de plek die wordt bezocht. De internationale methodologie levert geen
sluitende definities van de begrippen ‘reiziger’ en ‘normale omgeving’ en dus
ook niet van de begrippen ‘toerisme’ en ‘toerist’.
Voor het operationaliseren van het begrip ‘normale omgeving’ suggereert het
framework frequentie en afstand als mogelijke criteria. Zo kunnen bijvoorbeeld
de nabije omgeving van huis of werk en andere frequent bezochte plekken worden gerekend tot de normale omgeving. Het framework biedt echter ook de
mogelijkheid om gebiedsgrenzen zoals gemeente- en provinciegrenzen te gebruiken als grens voor de normale omgeving.
In de Nederlandse toerismerekeningen is iemand een toerist iedere keer dat
hij of zij een tocht maakt met een persoonlijk of zakelijk motief zoals hierboven
gedefinieerd, waarvan de totale tijd dat men van huis of van werk is, langer dan
2 uur is. Binnen de Nederlandse toerismerekeningen worden toeristen op basis
van vier verschillende kenmerken ingedeeld:
1. Vestigingsplaats. Net als in de nationale rekeningen wordt binnen de toerismerekeningen onderscheid gemaakt tussen ingezetenen van Nederland en
niet-ingezetenen.
2. Bestemming. Een toerist kan als bestemming Nederland of het buitenland
hebben.
3. Motief. De Nederlandse toerismerekeningen maken een onderscheid tussen
persoonlijke (bijvoorbeeld recreatie) en zakelijke motieven.
4. Duur van de reis. Er wordt onderscheid gemaakt tussen meerdaagse reizen
(met overnachting) en dagtochten.
Daarnaast wordt in het framework, alsmede in de toerismerekeningen, onderscheid gemaakt tussen een aantal verschillende vormen van toerisme:
1. Binnenlands toerisme is het toerisme van ingezeten reizigers binnen het
economische territorium van Nederland.
2. Buitenlands toerisme is het toerisme van niet-ingezeten reizigers binnen het
economische territorium van Nederland.
3. Uitgaand toerisme is het toerisme van ingezeten reizigers buiten het economische territorium van Nederland.
Een uitgebreide omschrijving van de methodiek van de toerismerekeningen is
te vinden in de publicatie Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2015.
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9.2

Toeristische bestedingen

Toeristische bestedingen wederom gestegen in 2016
De toerismesector wordt steeds belangrijker voor de Nederlandse economie. De
totale toeristische bestedingen in de Nederlandse economie zijn in 2016 gestegen
met 3,8 procent naar een totaal van 75,7 miljard euro (in lopende prijzen)3. Rekening
houdend met de ontwikkeling van de prijzen, oftewel inflatie, bedroeg de volumegroei4 van deze bestedingen 4 procent (figuur 9.1). De toeristische bestedingen
groeien nog steeds, maar iets minder hard dan voorgaande jaren.
Figuur 9.1

Volumeontwikkeling in procenten van de belangrijkste toeristische kernindicatoren, 2016* **
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Bron: CBS, toerismerekeningen.
* Bestedingen buitenlands toerisme omvat de bestedingen van buitenlandse toeristen bij Nederlandse bedrijven.
Bestedingen binnenlands toerisme omvat de bestedingen van Nederlandse toeristen bij Nederlandse bedrijven.
Uitgaand toerisme omvat de bestedingen van Nederlandse toeristen bij buitenlandse bedrijven.
** Voorlopige cijfers.

De grootste bijdrage aan de groei van de totale toeristische bestedingen komt van
het buitenlandse toerisme. De volumegroei van de bestedingen door buitenlandse
toeristen was 8,5 procent. Dit sluit aan bij de sterke groei van het aantal buitenlandse
toeristen in Nederland in 2016: ruim 6 procent. Deze toeristen geven geld uit in de
Nederlandse economie. Vooral toeristen uit onze buurlanden (Duitsland, het Verenigd
Koninkrijk en België) weten Nederland goed te vinden, maar er komen ook steeds
meer toeristen van buiten Europa naar Nederland toe.
3

4
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Er zijn 4 verschillende soorten prijzen in de nationale rekeningen:
1. Lopende prijzen: prijzen in het lopende verslagjaar;
2. Constante prijzen: prijzen uitgedrukt in het prijsniveau van vorig jaar;
3. Basisprijzen: prijzen exclusief productgebonden belastingen en subsidies en exclusief de handels- en vervoersmarge;
4. Marktprijzen: prijzen inclusief productgebonden belastingen en subsidies en inclusief de handels- en vervoersmarge (de marktprijzen worden niet meer gepubliceerd).
Door naar de volumegroei te kijken, corrigeren de nationale rekeningen voor prijseffecten. Volume is de waarde
(omzet) gecorrigeerd voor prijsveranderingen. Dit geeft een zuiver beeld van de ontwikkeling van een conjunctuurindicator. Door te kijken naar de verandering ten opzichte van een jaar eerder, worden eventuele seizoeneffecten
uit de cijfers gefilterd. Daarbij wordt wel rekening gehouden met wijzigingen in het aantal geleverde producten en
diensten en de samenstelling en kwaliteit van die producten en diensten. Wanneer nationale rekeningen spreken
over een groei in waardetermen, dan zijn ook prijsontwikkelingen daarin meegeteld.
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Daarnaast is er sprake geweest van een toenemend aantal boekingen van buitenlandse toeristen die een accommodatie of ticket boeken bij of via een Nederlands
bedrijf, terwijl de reisbestemming een ander land is dan Nederland. Economisch bezien verdient de Nederlandse economie aan deze boekingen, maar deze transacties
hebben vaak niet betrekking op een buitenlandse toerist die afreist naar Nederland.
Dit soort bestedingen wordt ook toegerekend aan buitenlands toerisme. Bij de interpretatie van deze gegevens moet hier rekening mee worden gehouden.
Naast de buitenlandse toerist geeft ook de Nederlandse toerist weer meer geld
uit, wat deels ten goede komt aan de Nederlandse economie. Deze binnenlandse
toeristische bestedingen laten een volume-ontwikkeling zien van 2,4 procent. Dit
komt vooral door bestedingen aan vakanties en uitjes in eigen land. Ook de bestedingen aan buitenlandse reizen die bij een Nederlands bedrijf gemaakt zijn, worden
tot de binnenlandse bestedingen gerekend. De bestedingen aan uitgaand toerisme
(bestedingen aan vakanties van Nederlanders bij buitenlandse bedrijven) laten een
volumestijging zien van 1,8 procent.
Toeristische bestedingen fors gegroeid sinds 2010
De waarde van de totale toeristische bestedingen door ingezetenen en niet-ingezetenen in de Nederlandse economie is in de periode 2010-2016 met 27,2 procent
toegenomen van 59,5 naar 75,7 miljard euro (zie figuur 9.2). Gecorrigeerd voor
inflatie zijn de bestedingen met 19,9 procent toegenomen.

Figuur 9.2

Totale toeristische bestedingen in de Nederlandse economie (in lopende prijzen), 2010-2016
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Bron: CBS, toerismerekeningen.
* Voorlopige cijfers.
** Sociale overdrachten en duurzame recreatiegoederen.
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Het volume van de bestedingen door buitenlandse toeristen is met bijna 67
procent gestegen in deze periode. Naast een forse groei in het aantal buitenlandse toeristen dat Nederland bezoekt, profiteert de reisbemiddeling in
Nederland van veel meer online boekingen door buitenlandse toeristen van
hotels en vliegtickets voor een vakantie in Nederland of in een ander land.
Het volume van de bestedingen gerelateerd aan het binnenlandse toerisme is met
9,1 procent gegroeid. Hierin zitten ook de bestedingen aan buitenlandse reizen die
bij een Nederlands bedrijf gemaakt zijn. De bestedingen via de sociale overdrachten
en aan recreatieve duurzame goederen (bijvoorbeeld kampeerartikelen, caravans en
koffers) zijn in deze periode afgenomen met 7,7 procent.
De bestedingen in Nederland én het buitenland van Nederlandse ingezetenen zijn gezamenlijk gegroeid met 14 procent (in waardetermen) in de periode 2010-2016 (zie
figuur 9.3). Na correctie voor inflatie komt de groei uit op 6,2 procent. De stijging
in waardetermen wordt dus vooral veroorzaakt door de prijsstijgingen. Het grootste
aandeel in de “bestedingen binnenlands toerisme: bestemming binnenland” hebben
de horeca en het zogenaamde funshoppen. Het funshoppen gaat gepaard met veel
uitgaven in de Nederlandse economie, maar omdat veel producten worden geproduceerd in het buitenland (denk aan kleding en elektronica) dragen deze uitgaven
relatief weinig bij aan de toegevoegde waarde van de Nederlandse economie.

Figuur 9.3

Totale toeristische bestedingen door ingezetenen in Nederland en het buitenland (in lopende prijzen), 2010-2016
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9.3

Toeristische toegevoegde waarde

Belang toerisme voor de Nederlandse economie stijgt maar door
De toeristische bestedingen van ingezetenen en niet-ingezetenen leiden tot toegevoegde waarde in de Nederlandse economie. De toeristische toegevoegde waarde
(in basisprijzen) is in 2016 gestegen met 5,9 procent naar een totaal van 24,8
miljard euro. Na correctie voor inflatie is de toeristische toegevoegde waarde met
4,3 procent gegroeid.
De bijdrage van toerisme aan de totale toegevoegde waarde in Nederland is in 2016
gestegen met 0,1 procentpunt naar een totaal van 3,9 procent. De toerismesector
is in 2016 dus iets belangrijker geworden voor de Nederlandse economie.
In de periode 2010-2016 is het volume van de Nederlandse economie met 7,2
procent toegenomen. De toerismesector heeft in dezelfde periode een sterke groei
doorgemaakt van 26,2 procent (figuur 9.4). De toerismesector heeft het in deze
periode dus veel beter gedaan dan de economie als geheel.
Figuur 9.4

Economische ontwikkelingen in de toerismesector en de totale economie, 2010-2016
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Bron: CBS, nationale rekeningen en toerismerekeningen.
* Voorlopige cijfers.

9.4

Toeristische werkgelegenheid

Toeristische werkgelegenheid groeit mee
Figuur 9.5 laat zien dat ook de werkgelegenheid in de toerismesector in de periode
2010-2016 is gestegen. Zowel het aantal banen, het arbeidsvolume (vte’s) als het
aantal werkzame personen laten een gestage groei zien in de tijd. Het valt op dat
er relatief veel in deeltijd wordt gewerkt in het toerisme. De deeltijdfactor is hoog;
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veel mensen hebben meer dan één baan. Dat geldt vooral voor één van de grootste
sectoren van het toerisme, de horeca.
Het aantal banen is gestegen met 13 duizend banen naar een totaal van 641 duizend
banen. Het aantal werkzame personen is in 2016 gelijk aan 542 duizend. Dit is een
toename van 12 duizend werkzame personen ten opzichte van 2015 (figuur 9.5).
De werkgelegenheid omgerekend naar het aantal voltijdequivalenten (vte’s, ook wel
arbeidsvolume) steeg met 10 duizend vte naar een totaal van 389 duizend vte in
2016. Het aandeel van de toerismesector in de totale werkgelegenheid (uitgedrukt
in vte) steeg daardoor in 2016 met 0,1 procentpunt naar 5,5 procent.
Figuur 9.5

Werkgelegenheid in de toerismesector, 2010-2016
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Bron: CBS, toerismerekeningen.
* Voorlopige cijfers.

Ongeveer driekwart van de vte’s die toebehoren aan de toerismesector werken aan
karakteristieke toerisme-activiteiten. Hieronder vallen banen in de horeca, luchtvaart,
reisorganisaties en -bemiddeling, kunst en cultuur. Ongeveer een kwart van het totale
aantal vte’s werkt aan niet-karakteristieke toerisme-activiteiten (figuur 9.6). Dit betreft
een vrij heterogene groep van activiteiten, bijvoorbeeld de werkzame personen in de
detailhandel (via het funshoppen). Ook mensen die werkzaam zijn in fabrieken waar
brandstof voor het toeristische vervoer wordt geproduceerd, zijn toebedeeld aan
deze groep. Ook andere niet-karakteristieke activiteiten zoals het openbaar vervoer
en taxi’s vallen hier onder.
Toerisme draagt bij aan de werkgelegenheid in de Nederlandse economie. Terwijl de
Nederlandse werkgelegenheid in de periode 2010-2016 slechts licht is gestegen, is
de werkgelegenheid in de toerismesector juist sterk gegroeid. Gemeten in arbeids-
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Figuur 9.6

Werkgelegenheid per activiteit als aandeel in toerismesector, 2016*
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* Voorlopige cijfers.

volume is de werkgelegenheid in de toerismesector gegroeid met 15,4 procent
(figuur 9.7). De bijdrage van de toerismesector aan de werkgelegenheid is daardoor
gegroeid van ongeveer 4,8 procent (uitgedrukt in arbeidsvolume) in 2010 naar 5,5
procent in 2016. Toerisme is daarmee, kijkend naar de werkgelegenheid, belangrijker geworden voor de Nederlandse economie in de periode 2010-2016.

Figuur 9.7

Ontwikkeling werkgelegenheid Nederland totaal en toerismesector, 2010-2016*
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* Voorlopige cijfers.
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Deze groei wordt breed gedragen. Alleen de categorie ‘sport, recreatie en gokwezen’ laat een minder harde stijging zien (figuur 9.8). De categorie ‘luchtvaart, reisbureaus en reisbemiddeling (inclusief online boekingen)’ laat met name vanaf 2013 een
flinke groei zien. De horeca laat met 4,4 procent de grootste stijging ten opzichte
van 2015 zien. Sinds 2010 is de werkgelegenheid in de horeca zelfs met 20 procent
gegroeid.
Figuur 9.8

Ontwikkeling werkgelegenheid in arbeidsvolume naar activiteit, 2010-2016*

120

index (2010=100)

115
110
105
100
95
90

2010

2012

2014

Horeca
Kunst en cultuur en hobbyclubs
Niet-karakteris+eke goederen en diensten

2016*

Luchtvaart, reisbureaus en -bemiddeling
Sport, recrea+e en gokwezen

Bron: CBS, toerismerekeningen.
* Voorlopige cijfers.

De bijdrage aan de werkgelegenheid is groter dan de bijdrage aan de toegevoegde
waarde. Dit wordt verklaard door het feit dat gemiddeld bezien de toerismesector gekarakteriseerd wordt door arbeidsintensieve activiteiten. In de toerismesector wordt
circa 35 procent minder toegevoegde waarde per vte gegenereerd dan gemiddeld in
de Nederlandse economie. Zoals gezegd is de toerismesector niet echt homogeen
van aard. De luchtvaart (zeer kapitaalintensief) genereert per vte meer dan gemiddeld, en de horeca (zeer arbeidsintensief) minder dan gemiddeld bruto toegevoegde
waarde per eenheid arbeid. De toegevoegde waarde wordt onder andere aangewend
om lonen te betalen en kapitaalkosten (rente en afschrijvingen) af te dekken.

9.5

De reisverkeersbalans

In het eerste deel van dit hoofdstuk is aandacht besteed aan de toerismerekeningen. In deze paragraaf wordt gekeken naar de zogenoemde reisverkeersbalans. Als
onderdeel van de betalingsbalans richt de reisverkeersbalans zich op geldtransacties die gerelateerd zijn aan de uitgaven van reizigers voor overnachtingen, eten en
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drinken, cultuur en vermaak, transport (in het betreffende land), souvenirs en andere
tijdens de reis aangeschafte producten en diensten, althans voor zover deze voor
de reiziger zelf zijn bestemd en niet voor verkoop of voor het bedrijf waarvoor hij/zij
eventueel reist.5 Daarbij presenteert de reisverkeerbalans zowel de bestedingen die
door Nederlandse reizigers in het buitenland worden gedaan (bestedingen uitgaand
toerisme), als de bestedingen die door buitenlandse reizigers in Nederland worden
gedaan (ontvangsten inkomend toerisme). Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar
land waar het geld wordt besteed of ontvangen.
De statistiek Internationale handel in diensten en de reisverkeersbalans
De reisverkeersbalans van Nederland is onderdeel van de Statistiek Internationale Handel in Diensten van het CBS. Deze statistiek wordt onder andere
samengesteld ten behoeve van de betalingsbalans. De betalingsbalans van een
land geeft alle transacties weer van betalingen in een bepaalde periode van een
land aan het buitenland en van ontvangsten uit het buitenland. Bij de betalingen
aan het buitenland betreft het de import van producten en diensten. Bij de ontvangsten betreft het de export van producten en diensten. De betalingen en
ontvangsten worden voor de Statistiek Internationale Handel in Diensten geaggregeerd naar een kwartaal- en een jaarcijfer en worden onderscheiden naar
verschillende product- of dienstengroepen. Naast de reisverkeersdiensten die
onderwerp van deze paragraaf zijn, zijn andere voorbeelden: bouwdiensten,
industriële diensten en vervoersdiensten. Niet alleen de betalingen en ontvangsten worden weergegeven per land, maar ook het saldo van de betalingen en
ontvangsten. Als de betalingen groter zijn dan de ontvangsten is sprake van een
netto-betaler. Andersom is sprake van een netto-ontvanger. De statistiek wordt
gemaakt op basis van internationaal geldende methoden en concepten1. Voordeel van de reisverkeersbalans is dat de cijfers relatief snel beschikbaar zijn.
De invoerwaarde van het reisverkeer (uitgaven van Nederlandse ingezetenen
die naar het buitenland reizen) wordt berekend op basis van de resultaten van
het ContinuVakantieOnderzoek (CVO) van NBTC-NIPO Research. De waarde van
de uitvoer van het reisverkeer (=bestedingen van buitenlandse reizigers die
naar Nederland komen) wordt geschat op basis van steekproefgegevens uit
de Statistiek Logiesaccommodaties (SLA), de Marketing Scan van NBTC en de
prijsindexcijfers ten aanzien van de consumptie van buitenlanders in Nederland.
1

Zie IMF, Balance of Payments and International Investment Position Manual, BPM6.

De reisverkeersbalans levert, net als de toerismerekeningen, indicatoren op die de
macro-economische ontwikkeling van het toerisme beschrijven. De UNWTO maakt

5

Hierin is niet het vervoer naar de bestemming opgenomen. Het lokale reisverkeer wordt wel meegeteld.
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bijvoorbeeld veel gebruik van de gegevens van de reisverkeersbalans om de ontwikkelingen in het toerisme te monitoren.6
Hoewel er overeenkomsten zijn, verschillen de toerismerekeningen en de reisverkeersbalans op een aantal punten van elkaar. Een belangrijk verschil is dat de reisverkeerbalans ook het grensverkeer (aankopen in buurlanden door particulieren) en
grensoverschrijdende (seizoens)arbeid meeneemt, althans voor de uitgaven van
mensen die niet zijn ingeschreven in het betreffende land. Deze groepen vallen niet
binnen de definitie van toerisme. Zie ook het onderstaande tekstkader over definitieverschillen. Daarnaast vallen de binnenlandse bestedingen buiten het bereik van de
reisverkeerbalans. Dat geldt ook voor (online) boekingen bij Nederlandse bedrijven
van buitenlanders die niet naar Nederland reizen. En, ten slotte, verschillen de methoden sterk van elkaar.
Hierdoor zijn de cijfers van beide methoden maar in beperkte mate met elkaar vergelijkbaar. Voordeel van de reisverkeersbalans is dat de meeste landen een statistiek over de internationale handel in diensten hebben. De cijfers zijn per kwartaal
beschikbaar. Dat geldt niet voor de toerismerekeningen. Daarentegen geven de toerismerekeningen een veel completer beeld van de economische ontwikkeling van het
toerisme en zegt het ook iets over de effecten op de werkgelegenheid.
In de reisverkeersbalans worden de vervoersuitgaven van reizigers met een buitenlandse bestemming niet meegeteld. Die worden bij de statistiek Internationale handel geregistreerd onder vervoersdiensten en dan specifiek naar de verschillende
vervoerwijzen van ‘het personenvervoer’. De bestedingen en ontvangsten van deze

Definitieverschillen tussen de reisverkeersbalans en de UNWTO-definitie van toerisme
In de algemeen geaccepteerde definitie van de UNWTO zoals gebruikt in de toerismerekeningen, wordt toerisme gedefinieerd als: de activiteiten van personen
die reizen naar en verblijven op plaatsen buiten hun normale omgeving, voor
niet langer dan een (aaneengesloten) jaar, om redenen van vrijetijdsbesteding,
zaken en andere doeleinden die niet zijn verbonden met het uitoefenen van activiteiten die worden beloond vanuit de plaats die wordt bezocht. Voor een groot
deel wordt bij de samenstelling van de reisverkeersbalans ook aangesloten op
deze definitie, maar er zijn ook verschillen.
In lijn met de definitie van de UNWTO worden bij het samenstellen van de reisverkeersbalans uitgaven bekeken van reizigers die in een land verblijven waar zij
niet wonen en tevens niet langer verblijven dan één jaar. Het gaat daarbij zowel
om dagtoeristen als om verblijfstoeristen. Verder worden ook geheel in lijn met
genoemde definitie niet de uitgaven meegeteld van militairen, diplomaten en
6
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reizigers die worden betaald op de plaats waar zij verblijven. Deze uitgaven
worden elders in de Statistiek Internationale Handel in Diensten geregistreerd.
Niet in lijn met de toerismedefinitie van de UNWTO is dat de uitgaven van studenten en mensen die om gezondheidsredenen reizen, en mensen die langer
dan een jaar in een ander land verblijven, worden meegeteld. Ook worden in
afwijking van de UNWTO-definitie in de reisverkeersbalans uitgaven van grensen seizoensarbeiders meegeteld, maar alleen als zij niet zijn ingeschreven in de
Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Ingeschreven buitenlandse arbeiders
worden beschouwd als ingezetenen.

diensten moeten nog bij de reisverkeersbalans worden opgeteld om beter aan te
sluiten op hetgeen toerisme is.7 De vervoerskosten op de buitenlandse plaats van
bestemming worden wél meegeteld in de reisverkeersbalans.
Nederland is netto-betaler als het gaat om het internationale reisverkeer
Tabel 9.1 geeft een overzicht van de reisverkeersbalans 2016. Naast de bestedingen en ontvangsten van de reisverkeersbalans, zijn in de tabel ook de cijfers
opgenomen over het personenvervoer. De tabel laat zien dat Nederlanders in 2016
circa 5,0 miljard euro meer in het buitenland besteedden (17,3 miljard euro) dan
buitenlanders deden in Nederland (12,3 miljard euro). Met dit negatieve saldo voor
de reisverkeersbalans is Nederland een netto-betaler. Het passagiersvervoer van de
vervoersdiensten laat juist een omgekeerd beeld zien: Nederland is in dat zelfde jaar
een netto-ontvanger met een positief saldo van 3,3 miljard euro.
In de reisverkeersbalans wordt onderscheid gemaakt tussen de bestedingen van zakelijke reizigers en die van reizigers met een persoonlijk motief. Bij zakelijke reizigers
kan het onder meer gaan om werknemers die voor het bezoeken van moeder- of
dochterbedrijven, voor het bijwonen van vergaderingen, beurzen, congressen, voor
installatiewerkzaamheden of voor het bezoeken van klanten of leveranciers naar het
buitenland reizen. Bij reizigers met een persoonlijk motief gaat het om vrijetijdsactiviteiten, deelname aan sport- en culturele activiteiten, het bezoek aan familie en
kennissen, religieuze doelen, studie en aan gezondheid gerelateerde activiteiten.
In tabel 9.1 is te zien dat voor het zakelijke toerisme de ontvangsten 1,7 miljard
euro hoger liggen dan de bestedingen van Nederlandse zakelijke reizigers in het
buitenland. Voor het persoonlijke reisverkeer is het precies andersom: daarbij is
Nederland duidelijk een netto-betaler. Het negatieve saldo van 5,0 miljard euro op de
reisverkeerbalans wordt voor een groot deel veroorzaakt door het negatieve saldo
bij het persoonlijke reisverkeer.
Er zijn duidelijke verschillen tussen de totalen van de reisverkeersbalans, inclusief
het passagiersvervoer, en die van de toerismerekeningen. Deze verschillen ontstaan
7

Zo neemt de UNWTO zowel de reisverkeersbalans als het personenvervoer mee.
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Tabel 9.1

Reisverkeer en personenvervoer van de Nederlandse handelsbalans, 2016
Invoer van diensten w.o.
uitgaand toerisme

Uitvoer van diensten
w.o. inkomend toerisme

Saldo diensten

x mln euro
Diensten
Reisverkeer totaal

17.253

12.281

-4.972

waarvan
2.590

4.298

1.708

persoonlijk reisverkeer

zakelijk reisverkeer

14.663

7.982

-6.681

Passagiersvervoer totaal

2.375

5.643

3.268

waarvan
passagiersvervoer zeevaart
passagiersvervoer luchtvaart
passagiersvervoer spoorvervoer
passagiersvervoer wegvervoer
Reisverkeer plus passagiersvervoer

0

113

113

2.295

5.442

3.147

75

84

9

5

4

-1

19.628

17.924

-1.704

Bron: CBS.

door de definitieverschillen tussen beide onderzoeken (zie de tekst eerder in deze
paragraaf en het tekstkader over definitieverschillen). De bestedingen van het uitgaande toerisme in de reisverkeersbalans zijn hoger dan die in de toerismerekeningen; onder andere omdat in de reisverkeersbalans ook de uitgaven van bijvoorbeeld
het grensverkeer en seizoensarbeid worden meegenomen.
Aan de andere kant worden alle boekingen door buitenlandse toeristen bij of via
een Nederlandse bedrijf meegerekend in de toerismerekeningen, ongeacht of deze
buitenlandse toeristen ook daadwerkelijk naar Nederland afreizen. Economisch gezien verdient Nederland namelijk wel aan deze boekingen. Dit zorgt er onder andere
voor dat de toerismerekeningen een hoger bedrag aan inkomsten uit buitenlands
toerisme rekenen dan de reisverkeersbalans.
Duitse reizigers besteden het meest in Nederland en andersom
Tabel 9.2 toont de bestedingen en ontvangsten tussen Nederland en andere landen,
exclusief de kosten voor het internationale personenvervoer.8
Bijna de helft van alles wat buitenlandse reizigers in Nederland uitgeven, is afkomstig
van Duitse reizigers, waaronder verblijfstoeristen, dagjesmensen en zakenreizigers.
In 2016 gaven Duitsers 5,5 miljard euro in Nederland uit, op een totaal van 12,3
miljard euro. Na de Duitsers volgen de Belgen op ruime afstand met hun reisbestedingen in Nederland. Zij besteedden in 2016 voor ruim 1,6 miljard euro, ruim 13 procent van de totale bestedingen. Voor een belangrijk deel gaat het om dagtoeristen.

8
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Door problemen met geheimhouding kunnen niet van alle landen cijfers worden getoond.
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Na Duitsland en België besteedden bezoekers uit het Verenigd Koninkrijk en (met
enige afstand) Polen het meest in Nederland. Van buiten Europa waren het de bezoekers uit de Verenigde Staten die het meest in Nederland uitgaven. Als we kijken
naar de bestedingen van de top-15 landen van de reisverkeersbalans, zijn in 2016
alleen de bestedingen van de bezoekers uit China en Zwitserland teruggelopen. Deze
afname hangt samen met de terugloop van het aantal toeristen uit deze landen (respectievelijk 10,0 en 2,9 procent, zie hoofdstuk 5, tabel 5.2). Bij alle andere landen in
de top-15 zijn de bestedingen tussen 2015 en 2016 toegenomen.
Duitsers besteedden in 2016 niet alleen het meeste in Nederland, andersom is Duitsland ook het land waar Nederlanders het vaakst de beurs trekken. Bijna 3,5 miljard
euro besteedden Nederlandse reizigers in 2016 in Duitsland. Van de landen uit de
top-15 heeft Nederland met twee landen een positieve reisverkeersbalans. Per saldo
wordt verreweg het meest ‘verdiend’ aan Duitsland; in het geval van België gaat het
om een relatief bescheiden bedrag.
Na Duitsland besteedden de Nederlanders in 2016 het meest in Frankrijk, Spanje,
België en de Verenigde Staten. De hoge notering van de Verenigde Staten heeft te
maken met de belangrijke positie van dit land in het zakelijke reisverkeer: na Duitsland zijn de Verenigde Staten de belangrijkste bestemming voor zakelijke reizen.
Tabel 9.2

Top-15 van landen op de reisverkeersbalans (exclusief personenvervoer), uitgaand en inkomend, 2015 en 2016
Uitgaand reisverkeer (bestedingen)
2015

Inkomend reisverkeer (ontvangsten)

2016

2015

x mln euro

2016

x mln euro

Duitsland

3.335

3.484

Duitsland

5.421

5.526

Frankrijk

1.616

1.581

België

1.594

1.633

Spanje

1.402

1.547

Verenigd Koninkrijk

986

1.038

België

1.470

1.448

Polen

628

637

Verenigde Staten

1.099

1.202

Verenigde Staten

419

494

Italië

902

967

Frankrijk

373

391

Verenigd Koninkrijk

896

828

Italië

296

300

Oostenrijk

742

762

Spanje

201

232

Griekenland

460

391

China

143

138

Turkije

521

379

Zwitserland

130

128

Portugal

297

350

Ierland

76

87

Zwitserland

241

234

Israël

70

78

Marokko

234

233

Roemenië

72

78

Indonesië

289

218

Zuid-Afrika

17

75

Zweden

218

194

Zweden

64

74

17.099

17.253

11.914

12.281

Totaal landen

Totaal landen

Bron: CBS.
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Dit hoofdstuk is verzorgd door het NHTV Centre for Sustainability,
Tourism and Transport (paragraaf 10.2) en het CBS (paragraaf 10.3).
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10 Toerisme en duurzaamheid
Dit hoofdstuk beschrijft enkele aspecten van de raakvlakken tussen toerisme en
duurzaamheid. Zo wordt er ingegaan op de zogenoemde ‘carbon footprint’ van toeristen: de hoeveelheden CO2-emissies die veroorzaakt worden door het reisgedrag
van Nederlandse toeristen. Er wordt onderscheid gemaakt naar vakantieland, het
middel van vervoer en het type logiesaccommodatie waarin men verblijft. In paragraaf 10.3 wordt ingegaan op de toeristische druk op regio’s en steden die veroorzaakt wordt door het verblijfstoerisme.
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Hoofdpunten
•
De ‘carbon footprint’ van Nederlandse toeristen is in 2016 met 2,5 procent
gedaald tot 14,5 Mton CO2.
•
De ‘carbon footprint’ van alle binnenlandse vakanties is toegenomen met 3,3
procent, terwijl die voor buitenlandse vakanties met 3,7 procent daalde. Die
daling is voornamelijk toe te schrijven aan aanzienlijke afnames van het aantal
vakanties en emissies naar Afrika, Turkije en Griekenland.
•
Met 54,7 procent wordt de belangrijkste bijdrage aan de ‘carbon footprint’
geleverd door vliegvakanties, hoewel die slechts 19,3 procent van alle reizen
uitmaken.
•
De toeristische druk in Nederland in 2016, gemeten in aantal hotelovernachtingen van toeristen per dag per km2, is verreweg het hoogst in Amsterdam:
4 tot 5 keer zo hoog als in Den Haag en Maastricht en bijna 27 keer zo hoog
als het gemiddelde van Nederland voor alle overnachtingen in logiesaccommodaties.
•
De afgelopen jaren is de toeristische druk in Amsterdam verder toegenomen.
Dit wordt vooral veroorzaakt door de toename van het aantal overnachtingen
van buitenlandse verblijfstoeristen.
•
Uitgedrukt per 100 inwoners is de toeristische druk in Zeeland met 7,3 overnachtingen hoger dan die in Amsterdam (4,5 hotelovernachtingen per 100
inwoners).
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10.1 Inleiding
Toerisme levert een belangrijke bijdrage aan de economie van veel bestemmingen.
Het verhoogt de inkomsten van de lokale inwoners en overheid en versterkt de werkgelegenheid. Toerisme trekt ook investeringen aan, bijvoorbeeld voor de infrastructuur en voorzieningen. Ook draagt het bij aan sociale en culturele ontwikkelingen.
Vanuit deze voordelen wordt toerisme dan ook vaak gezien als een mogelijkheid om
regio’s of steden verder te ontwikkelen of juist in stand te houden als middel tegen
krimp.
Toerisme heeft echter niet alleen positieve effecten op regio’s en steden. Toerisme
kan ook een belasting worden voor het milieu en de omgeving. Deze belasting kan allerlei vormen aannemen: van geluidhinder, watervervuiling en CO2-uitstoot tot sociale
druk op de betreffende samenleving. Zo kan veelvuldig bezoek aan een gebied schade toebrengen aan de ecosystemen, of zelfs de aantrekkelijkheid van een gebied
teniet doen. Dit betreft niet alleen het platteland, maar ook de steden. Zo worden
in steden als Amsterdam, Venetië en Barcelona de grote hoeveelheden toeristen en
dagjesmensen door veel inwoners steeds meer als een sociaal probleem ervaren.
De CO2-uitstoot, die op allerlei wijzen door toeristen wordt veroorzaakt, draagt ook
bij aan klimaatverandering. Deze klimaatverandering kan op termijn weer invloed
hebben op het toerisme, bijvoorbeeld door een wijziging in het weerbeeld of het ontstaan van watertekorten. Ook is het niet altijd vanzelfsprekend dat de door toerisme
gegenereerde inkomsten ten goede komen aan de betreffende bestemming zelf.
Vaak lekken deze inkomsten weg naar bedrijven buiten de regio of stad. Ook kan het
zijn dat het toerisme een opdrijvend effect heeft op prijzen van goederen, diensten
en onroerend goed in de toeristische bestemming.
Dit alles heeft ertoe geleid dat er vanaf het eind van de vorige eeuw steeds meer
aandacht is gekomen voor een duurzame ontwikkeling van het toerisme. Ook bij het
toerismebeleid van de rijksoverheid is een duurzame ontwikkeling van het toerisme
in Nederland een van de drie speerpunten. De ‘carbon footprint’ van zowel het binnenlands als het uitgaande toerisme speelt daarin vooralsnog geen rol.
Een duurzame ontwikkeling betekent volgens de World Commission on Environment
and Development van de Verenigde Naties: ‘een ontwikkeling die tegemoet komt aan
de noden van het heden, zonder de mogelijkheden van de toekomstige generaties
om in hun behoeften te voorzien in het gedrang te brengen’. In de toeristische praktijk kan en wordt dit op veel verschillende manieren uitgelegd en ingevuld. Centraal
staat altijd het streven naar het behoud van natuur, cultuur en mensenrechten.

1
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Zie bijvoorbeeld de artikelen: ‘Amsterdam populairder dan ooit: tijd om actie te ondernemen op de groeiende
toeristenstroom’, in Nieuw Amsterdam, 1 maart 2016. Zie https://stedenintransitie.nl/publicatie. En ‘Tourism in
Barcelona: nobody goes there any more, it’s too crowded’ in Gulliver Business Travel van 9 juni 2015.
Zie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/toerisme-en-recreatie/inhoud/toerismebeleid-versterking-toeristische-sector
World commission on environment and development 1987. Our common future. Oxford: Oxford University Press.
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In dit hoofdstuk worden twee sets van indicatoren van duurzaam toerisme beschreven. Ten eerste worden in paragraaf 10.2 cijfers gepresenteerd over de zogenaamde ‘carbon footprint’ van de Nederlandse toerist. Daarbij gaat het om de effecten die
Nederlandse toeristen veroorzaken met hun reisgedrag. Het Centre for Sustainability, Tourism and Transport (CSTT) van NHTV internationaal hoger onderwijs Breda publiceert in samenwerking met NRIT Onderzoek en NBTC-NIPO Research sinds 2008
jaarlijks een onderzoek naar de emissies van kooldioxide (de carbon footprint) die
worden veroorzaakt door Nederlandse vakantiegangers in binnen- en buitenland. Basis voor dit onderzoek zijn onder meer de cijfers van het ContinuVakantieOnderzoek
(CVO). In dit hoofdstuk worden resultaten over 2016 en de ontwikkelingen sinds
2002 gepresenteerd.
In paragraaf 10.3 wordt ingegaan op de ‘toeristische druk’ die gegenereerd wordt
door het verblijfstoerisme bij provincies en enkele grote steden in Nederland. Afhankelijk van de perceptie kan de toeristische druk door de inwoners van een gebied
of stad als probleem worden ervaren. De toeristische druk wordt uitgedrukt in twee
indicatoren, namelijk: 1) het gemiddelde aantal overnachtingen per dag per vierkante
kilometer en 2) het gemiddelde aantal overnachtingen per dag per 100 inwoners.
Beide sets van indicatoren hebben betrekking op het reisgedrag van de toerist, de
consument. Niet alleen de consument speelt een rol bij duurzaam toerisme. Ook de
overheid en de producent, de aanbieder van toeristische producten en diensten,
spelen een rol. Te denken valt aan hotels, reisorganisaties, touroperators en vervoersmaatschappijen. Hoewel aan die rol hier geen aandacht wordt besteed, zijn er
op dat terrein wel ontwikkelingen. Zo heeft de Nederlandse overheid in 2014 een
overeenkomst gesloten met een aantal reisorganisaties over het verstrekken van
informatie aan de consument over de duurzaamheid van bestemmingen (‘Green Deal
Duurzaam Toerisme’).

10.2 De ‘carbon footprint’ van de Nederlandse vakantieganger
Achtergrond en methode
Uit eerder onderzoek is gebleken dat de neveneffecten van toerisme op het milieu bij
klimaatverandering veel hoger zijn dan bij luchtvervuiling, geluidshinder, en natuur- en
landschapsvervuiling. Het aandeel van toerisme aan de totale door mensen veroorzaakte klimaatverandering is aanzienlijk en wordt veroorzaakt door het verbranden
van fossiele brandstoffen. Anderzijds kunnen de gevolgen van klimaatverandering
de toerismesector forse schade toebrengen. Daarom is het voor zowel de sector

4
5
6

Zie voor een beschrijving van het CVO hoofdstuk 4 over vakanties van Nederlanders.
Zie bijvoorbeeld: Peeters, P., Szimba, E. & Duijnsveld, M. 2007. Major environmental impacts of European tourist
transport. Journal of Transport Geography, 15, 83-93.
Zie bijvoorbeeld: UNWTO-UNEP-WMO 2008. Climate change and tourism: Responding to global challenges. Madrid:
UNWTO.
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als de overheid belangrijk om een goed beeld te hebben van de herkomst van CO2emissies en de oorzaak van de groei of vermindering ervan.
De carbon footprint ontstaat door verbranding van fossiele brandstoffen voor en
door onder meer vervoer, accommodaties en toeristische activiteiten. CO2-emissies
veroorzaken een toename van de concentratie van CO2 in de atmosfeer. De CO2concentratie is sinds het begin van de industriële revolutie rond 1800 toegenomen
van 280 ppm (parts per million) tot 403 ppm in 2016 en wordt door de klimaatwetenschappen als de belangrijkste oorzaak van het opwarmen van de atmosfeer gezien.
Een vakantie bestaat uit een heen- en een terugreis, het gebruik van een of andere
vorm van logies en allerlei activiteiten onderweg. Voor al deze zaken is energie nodig. Maar de hoeveelheid energie per reis of reisdag verschilt sterk, afhankelijk van
keuzes die door de vakantieganger worden gemaakt. Wie thuis op de fiets stapt en
in twee weken een rondje IJsselmeer fietst en onderweg kampeert in een klein tentje,
verbruikt bijna geen energie en heeft een zeer geringe carbon footprint. Maar wie op
Schiphol het vliegtuig naar Australië neemt, daar twee weken rondtrekt in een grote
camper en dan weer terug vliegt, veroorzaakt een ‘carbon footprint’ die vergelijkbaar
is met een jaar lang je huis verwarmen. De groei van de emissies is dus niet alleen
afhankelijk van het aantal vakanties en de duur van de vakanties, maar ook van de
afstand die wordt afgelegd, het vervoermiddel en het type accommodatie. Ook activiteiten ter plekke kunnen veel energie gebruiken, zoals een dagje skiën per helikopter.
Deze paragraaf beperkt zich tot de emissies van CO2. Voor de meeste onderdelen van het toerisme, zoals accommodaties, vervoer over land en zee en andere
activiteiten, is dit een goede benadering voor de effecten op het klimaat. Voor de
luchtvaart geldt dat de niet CO2-gerelateerde klimaateffecten ongeveer even groot
zijn of mogelijk zelfs groter, dan die van CO2-emissies door het luchtverkeer. Het
gaat daarbij om effecten van emissies van bijvoorbeeld stikstofoxiden in hoge lagen
van de atmosfeer. Maar het belangrijkste effect is het ontstaan van contrails, de
bekende witte strepen die soms te zien zijn. Deze contrails leiden tot de vorming van
hoge bewolking en een verder toenemend effect op de temperatuur. We beperken
ons hier tot de CO2-gerelateerde effecten, omdat er juist voor de luchtvaart geen
goede methode bestaat om die andere effecten te berekenen in met CO2 vergelijkbare eenheden.
Alleen de directe CO2-emissies worden hier weergegeven. De meeste emissies als
gevolg van de productie van vervoermiddelen en de bouw van hotels en infrastruc-
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Dlugokencky, E. & Tans, P. 2017. Trends in Atmospheric Carbon Dioxide, Recent Global CO2 [Online]. NOAA/ESRL.
Beschikbaar via: http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/global.html [Geraadpleegd 06-06-17].
Owen, B., Lee, D. S. & Lim, L. 2010. Flying into the Future: Aviation Emissions Scenarios to 2050. Environmental
Science & Technology, 44, 2255-2260.
Forster, P. M. D. F., Shine, K. P. & Stuber, N. 2006. It is premature to include non-CO2 effects of aviation in emission
trading schemes. Atmospheric Environment, 40, 1117-1121 en Peeters, P. & Williams, V. 2009. Calculating emissions and radiative forcing: global, national, local, individual. In: Gossling, S. & Upham, P. (eds.) Climate change and
aviation: Issues, challenges and solutions. London: Earthscan.
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tuur blijven hier buiten beschouwing. De productie van brandstoffen wordt bij de berekeningen voor de emissies van vervoerwijzen wel meegenomen. Zodoende geven
de getallen een ondergrens van het effect van het reisgedrag van vakantiegangers
op het klimaat. De emissies zijn berekend op basis van emissiefactoren voor accommodaties, vervoerwijzen, soort vakanties en vakantieactiviteiten als excursies,
uitgaan en vervoer op de bestemming. Voor een uitgebreidere uitleg van de gehanteerde methodologie wordt verwezen naar Eijgelaar et al. (2016).
Toerisme draagt in toenemende mate bij aan de emissie van kooldioxide, het belangrijkste broeikasgas. De tabellen 10.1 tot en met 10.6 geven een overzicht van
kooldioxide-emissies veroorzaakt door het reisgedrag van de Nederlandse vakantieganger in 2016. Daarnaast wordt gekeken hoe deze zich verhouden tot de uitgaven
van vakantiegangers (de eco-efficiëntie). In 2016 bedroegen de totale CO2-emissies
van het reisgedrag van de Nederlandse vakantieganger 14,5 Mton; een afname van
2,5 procent ten opzichte van 2015 (figuur 10.1 en tabel 10.2). Ter grove vergelijking: de gehele Nederlandse samenleving stootte in 2016 1,1 procent meer CO2 uit
dan in 2015, namelijk 167,2 Mton CO2 .
Figuur 10.1

Emissietrends totaal, binnenlandse en buitenlandse vakanties, 2002-2016
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Bron: CVO, 2002, 2005, 2008-2016 (berekeningen CSTT/NRIT Onderzoek).

10 Eijgelaar, E., Peeters, P., De Bruijn, K. & Dirven, R. 2016. Travelling large in 2015. The carbon footprint of Dutch
holidaymakers in 2015 and the development since 2002. Breda: NHTV University for Applied Sciences in collaboration with NBTC-NIPO Reseaårch.
11 CBS. 2017. Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften [Online]. Den Haag/Heerlen: CBS.
Beschikbaar: http://statline.cbs.nl [Geraadpleegd: 4-9-2017], Voorlopig cijfer. Let op: de CBS emissie cijfers
worden volgens een andere methodiek berekend. Ook geldt dat de emissies van Nederlandse vakantiegangers in
het buitenland niet wordt meegerekend in de CBS cijfers.
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Zoals figuur 10.1 laat zien, is in 2016 ten opzichte van 2015 sprake van een afname
van de totale emissies ten gevolge van het reisgedrag van Nederlandse toeristen
met 2,5 procent. Dit is het gevolg van een toename met 3,3 procent van de emissies door binnenlandse vakanties min een afname met 3,7 procent van de veel omvangrijkere emissies van vakanties naar het buitenland. De toename bij binnenlandse
vakanties is te verklaren door een 3,5 procent stijging van het aantal vakanties in
eigen land. Daarentegen wordt de afname bij buitenlandse vakanties veroorzaakt
door een zeer sterke daling van het aantal vakanties naar bestemmingen als Turkije
en Griekenland (zie paragraaf 4.3), die maar deels wordt gecompenseerd door een
toename van vakanties naar bijvoorbeeld Spanje en Italië. Wat betreft de emissies
per vakantiedag kunnen we vaststellen dat zowel die van binnenlandse vakanties (0,8
procent) als die van buitenlandse vakanties zijn gedaald (-0,8 en -3,2 procent). De
totale emissies per dag zijn met 3,6 procent gedaald.

Figuur 10.2

Emissietrends buitenlandse vakanties naar vervoermiddel en organisatievorm, 2002-2016
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* Georganiseerd = pakket- plus samengestelde reizen.
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Figuur 10.1 laat ook zien dat het totale aantal CO2-emissies van Nederlandse vakantiegangers tussen het begin van de meting in 2002 en 2008 eerst een zeer sterke
groei vertoonde: 3,1 procent per jaar en 20,1 procent in totaal. Na een beperkte
afname in 2009 is tot 2012 sprake van een afvlakking van de jaarlijkse groei vergeleken met de periode 2002-2008. Sinds 2012 lijkt er, met uitzondering van 2015, een
daling van de totale emissies in te zetten (-6,6 procent over de periode 2012-2016).
Figuur 10.2 geeft inzicht in de emissietrends bij buitenlandse vakanties. Uit de figuur
blijkt dat over de hele periode 2002-2016 de emissies van autovakanties bijna gelijk
zijn gebleven. Die van vliegvakanties en georganiseerde vakanties vertonen de grootste groei, terwijl treinvakanties nogal fluctueren en niet-georganiseerde (‘op de bonnefooi’) vakanties een lichte trend neerwaarts laten zien. Vooral busvakanties zijn
sterk in emissies afgenomen, maar dat komt vrijwel uitsluitend door de afname van
het aantal busvakanties. De laatste vijf a zes jaar vertonen de meeste vakantietypes
een afvlakking van groei of daling.
Als de cijfers van 2016 met die van 2015 worden vergeleken, vallen de volgende zaken op. In 2016 nam ten opzichte van 2015 de totale reisafstand van alle vakanties
af met 3,0 procent. Dit komt voornamelijk door de afname van de totale reisafstand
van vliegvakanties: -4,9 procent. Het aantal vliegvakanties daalde met 3,9 procent.
Bij het aandeel van milieuvriendelijk vervoer, zoals trein en touringcar, zien we een
wisselend beeld. In het totaal is het aantal binnen- en buitenlandse busvakanties met
2,3 procent afgenomen, terwijl het aantal treinvakanties steeg met 2,2 procent.
Het aandeel van de emissies veroorzaakt door alle bus- en treinreizen ten opzichte
van alle vakantie-emissies is al jaren zeer gering: 2,1 procent in 2016 (figuur 10.3).
Overkoepelend nam het totale aantal vakanties in 2016 met 1,3 procent toe tot 35,5
miljoen. Dit is het eerste jaar met een toename na drie jaren op rij van kleine afnames. De toename wordt veroorzaakt door een stijging van het aantal binnenlandse
vakanties.
Omdat reisafstand zo’n belangrijke rol speelt bij het bepalen van de ‘carbon footprint’, worden in tabel 10.1 de afstanden per vervoermiddel weergegeven. Wat opvalt, is dat het vliegtuig goed is voor 72,8 procent van alle afgelegde afstanden,
terwijl het gaat om 19,3 procent van alle vakanties (figuur 10.3). De gemiddelde
retourafstand per auto bedraagt ‘slechts’ 562 km, terwijl een gemiddelde retourreis
met het vliegtuig op 6.395 km uitkomt. Per trein is de gemiddelde retourafstand 425
km. Opvallend is de vrij hoge gemiddelde retourafstand per touringcar: 1.313 km.
Hiermee concurreert de touringcar met de onderkant van het vliegsegment, terwijl
men dat juist van de (moderne snelle) trein zou verwachten.

12 Onder georganiseerde reizen worden reizen verstaan waarbij de toerist een vakantie koopt bij een reisorganisatie/
reisbureau met verblijf en eventueel vervoer. Dit in tegenstelling tot een niet georganiseerde reis waarvoor de toerist
zelf rechtstreeks boekt bij de vervoersmaatschappij of verblijfsaccommodatie.
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Tabel 10.1

Afstanden naar vervoermiddel, 2016*
Aantal vakanties
x 1.000
Auto

%

Totale afstand (heen en terug)
gemiddeld km

totaal km

% totaal

25.470

71,7

562

14.317.290

23,8

Vliegtuig

6.867

19,3

6.395

43.910.523

72,8

Trein

1.411

4,0

425

600.483

1,0

678

1,9

1.313

890.959

1,5

77

0,2

291

22.400

0,0

275

0,8

200

54.944

0,1

Touringcar
Zeil-/motorboot
Fiets
Anders
Totaal

742

2,1

650

482.255

0,8

35.520

100,0

1.697

60.278.853

100,0

Bron: CVO, 2016 (berekening CSTT/NRIT Onderzoek).
* Alle genoemde afstanden zijn gemeten in rechte lijn (‘great circle distance’). In werkelijkheid ligt de afgelegde
afstand tussen de 5 en 15 procent hoger, afhankelijk van vervoerswijze en afstandsklasse. Bij de berekening van de
emissies is steeds een specifieke ‘omwegfactor’ toegepast voor de specifieke vervoerwijze en relatie.

Figuur 10.3

Verdeling van het aantal en de totale CO2-emissies voor vakanties per vervoermiddel, 2016

Aantal vakan,es

CO2 per vakan,e
1%

2%

1%

1%
4%

1%

2%

19%
42%

55%
72%

auto

vliegtuig

trein

touringcar

zeil-/motorboot

ﬁets

anders

Bron: CVO, 2016 (berekeningen CSTT/NRIT Onderzoek).

Figuur 10.3 laat zien dat wanneer we de vakanties verdelen naar gebruikt vervoermiddel om op de hoofdbestemming te komen, het vliegtuig het grootste aandeel van
de emissies laat zien: 54,7 procent. Vliegreizen maken 19,3 procent van het totaal
aantal vakanties uit, maar tekenen voor maar liefst 72,8 procent van alle reisafstanden (tabel 10.1). Het aandeel vliegreizen nam in 2016 voor het eerst sinds jaren af.
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Figuur 10.4

Verdeling van het aantal en de totale CO2-emissies voor vakanties per regio, 2016

CO2 per vakan,e

Aantal vakan,es
5%

18%
28%

50%
46%

53%
Nederland

Europa

Buiten Europa

Bron: CVO, 2016 (berekeningen CSTT/NRIT Onderzoek).

Figuur 10.4 laat het effect van de bestemmingskeuze, en de doorwerking van afstand en vervoermiddel daarbij, op de emissies zien. Vakanties buiten Europa maken
4,7 procent van het aantal vakanties uit, maar veroorzaken 28,5 procent van alle
emissies.
Tabel 10.2 geeft een overzicht van de emissies van vakanties van Nederlanders,
uitgesplitst naar vakantieland en korte (maximaal drie nachten) of lange (meer dan
drie nachten) vakanties. Binnenlandse vakanties laten totaal de grootste ‘carbon foot
print’ zien: ruim 18 procent. De ‘carbon footprint’ is het gevolg van het aantal reizen
naar een land maal de emissies per vakantie. Die laatste variëren sterk van rond de
150 kg voor een binnenlandse of Belgische vakantie tot vijf ton voor een vakantie
naar Australië. Door de verschillen in aantal reizen per land zien we dat – ondanks de
verschillen in retourafstand – bestemmingen zoals Frankrijk, Spanje, Azië en NoordAmerika allemaal afzonderlijk verantwoordelijk zijn voor 8 tot 12 procent van de
totale ‘carbon footprint’.
Ook is de ‘carbon footprint’ per vakantiedag van belang omdat deze, bij een voor de
meeste mensen redelijk vaststaand aantal vakantiedagen per jaar, veel zegt over de
totale vakantie-emissies per jaar. Alleen aantallen vakanties in ogenschouw nemen
is onvoldoende omdat er sprake is van korte en lange vakanties. Er is een verband
tussen de duur van een vakantie en de reisafstand. Daardoor is de ‘carbon footprint’
per vakantiedag aan minder variatie onderhevig. De laagste emissies vinden we bij
vakanties in Nederland (25 kg per dag) en de hoogste bij vakanties naar Australië
(155 kg per dag). Hoe langer de duur van de vakantie, hoe meer vakantiedagen om
de ‘carbon footprint’ van de vakantiereis over te verdelen. Toch komen de emissies
van alle korte vakanties samen op 39 kg per dag uit, terwijl dat voor alle lange vakanties samen 48 kg per dag is. Bij lange vakanties reizen we verder waardoor onze
‘carbon footprint’, ook uitgedrukt in kg per dag, groter is.
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Tabel 10.2

CO2-emissies per dag per vakantie en totaal naar vakantieland, 2016*
Korte vakantie
per

per

dag

vakantie

Lange vakantie
per
totaal

Totaal

per

dag vakantie

x 1.000

totaal

per

per

dag

vakantie

x 1.000

totaal
x 1.000

Nederland

29

90

858

23

225

1.814

25

152

2.672

België

35

103

75

26

225

138

28

159

213

Luxemburg

43

151

12

28

275

32

31

225

44

Frankrijk

50

165

65

32

481

1.033

33

432

1.098
1.784

Spanje

129

499

61

62

838

1.723

63

819

Portugal

146

586

18

66

890

413

67

871

431

Oostenrijk

104

382

15

38

410

436

39

409

451

Zwitserland

70

225

9

28

333

70

30

316

80

Verenigd Koninkrijk

76

267

95

38

394

196

45

341
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103

365

11

46

596

36

53

519

46
96

Ierland
Noorwegen

103

392

4

56

749

92

57

723

Zweden

110

439

7

39

596

70

41

577

77

Finland

.**

.**

.**

54

598

28

54

598

28

Denemarken

76

280

7

35

391

72

37

377

80

Duitsland

43

139

201

32

298

618

34

233

819

Italië

123

442

47

43

608

650

45

593

697

Griekenland

150

599

2

77

899

456

77

897

458

Turkije

188

754

11

84

938

453

85

932

463

Voorm. Joegoslavië

144

576

1

43

671

167

43

670

169

Hongarije

116

430

19

35

571

59

42

529

78

81

300

12

34

385

70

37

369

83

Tsjechië
Overig Europa

125

470

27

65

680

203

69

646

231

Afrika

352

1.409

7

113

1.522

454

114

1.520

461

Azië

531

1.828

8

138

2.764

1.340

139

2.756

1.349

VS en Canada

498

1.992

5

122

2.440

1.187

123

2.438

1.191

Overig Amerika

442

1.767

5

151

2.623

923

152

2.616

927

Australië en Oceanië

.**

.**

.**

155

4.999

205

155

4.999

205

Totaal

39

121

1.584

48

578

12.938

47

409

14.522

Bron: CVO, 2016 (berekening CSTT/NRIT Onderzoek).
* Carbon footprint in kg CO2.
** Cijfers ontbreken (geen korte vakanties in CVO).

Tabel 10.3 presenteert de ‘carbon footprint’ van verschillende vervoerwijzen naar
een bestemming. Deze ‘carbon footprint’ betreft de volledige voetafdruk, dus inclusief de veroorzaakte emissies van de benutte logies en de uitgevoerde activiteiten.
In termen van ‘carbon footprint’ per dag zijn de schoonste vakanties binnenlandse
vakanties met een eigen zeilboot of motorboot, of met de fiets (9 kg per dag). Bin-
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nenlandse bus- en treinreizen zitten ook aan de duurzame kant: respectievelijk 19
en 21 kg per dag. Vakanties met de hoogste ‘carbon footprint’ zijn 2- tot en met
4-daagse vliegreizen naar het buitenland, zoals de steeds populairder wordende stedentrips met goedkope vliegmaatschappijen.
Tabel 10.3

CO2-emissies per dag en per vakantie naar vervoermiddel, 2016*
2-4 dagen
per
dag

per
vakantie

5-8 dagen
totaal

per
dag

per
vakantie

x 1.000

9 dagen of meer
totaal

per
dag

per
vakantie

x 1.000

totaal

totaal

per
dag

per
vakantie

x 1.000

totaal
x 1.000

Nederland
Auto

31

94

792

26

168

844

21

366

868

25

158

Trein

22

63

46

18

113

22

19

410

22

21

92

2.505
89

Touringcar

22

72

3

19

117

5

16

240

3

19

109

11

Zeil-/
motorboot

11

36

1

9

62

1

9

198

2

9

70

5

Fiets

12

35

5

10

60

4

8

166

11

9

73

20

Anders

22

66

11

21

133

17

13

227

14

18

118

42

Subtotaal

29

90

858

25

163

893

21

357

920

25

152

2.672

42

136

311

36

242

692

32

563

2.536

34

366

3.539

115

425

343

104

737

1.644

94

1.554

5.949

96

1.156

7.937

Buitenland
Auto
Vliegtuig
Trein

30

98

24

26

157

18

28

411

34

28

172

75

Touringcar

31

102

14

28

183

40

27

347

77

28

227

131

Anders

84

266

33

42

252

29

44

695

104

48

427

167

Subtotaal

61

201

725

64

437

2.424

58

990

8.701

60

661

11.850

Totaal

39

121

1.584

45

301

3.317

50

846

9.621

47

409

14.522

Bron: CVO, 2016 (berekening CSTT/NRIT Onderzoek).
* Carbon footprint in kg CO2.

Tabel 10.4 presenteert de totale ‘carbon footprint’ naar type gebruikte accommodatie en naar bestemming. Ook hier gaat het niet alleen om de emissies van de
accommodaties zelf, maar zijn de vervoersemissies en emissies van activiteiten die
op de bestemming ondernomen zijn, meegeteld. Binnenlands zijn lage emissies terug te vinden bij bijvoorbeeld boot- (10 kg per dag), en tentvakanties (13 kg per
dag), en die in woningen van particulieren (16 kg per dag). Aan de andere kant van
de schaal staan zee-cruises, met 225 kg per dag (niet apart in de tabel vermeld).
Daarna komen de buitenlandse vakanties in hotels/motels: 89 kg per dag. Daarbij
moet wel worden bedacht dat de totale emissies van zee-cruises slechts 2,1 procent
van het totaal bedragen, terwijl buitenlandse hotelvakanties zo’n 39 procent van alle
vakantie-emissies betreffen.

Toerisme en duurzaamheid
Gebruikerslicentie: NHL Stenden Hogeschool

341

Tabel 10.4

CO2-emissies per dag en per vakantie naar logiesvorm, 2016*

per vakantie

Woning van particulier

16

105

186

8,2

Hotel \ Motel

37

122

483

21,2

Pension \ bed and breakfast

23

86

36

1,6

Appartement

31

204

50

2,2

Zomerhuisje, vakantiebungalow

28

178

888

39,0

Tent, bungalowtent

13

87

69

3,0

Caravan, vouwwagen, camper

28

275

497

21,8

Boot; zeilboot \ motorjacht

10

65

7

0,3

Jeugdherberg of andere groepsaccommodatie

18

92

33

1,4

Anders

30

154

26

1,1

Totaal

27

156

2.276

100,0

Woning van familie\vrienden of kennissen

54

572

731

6,4

Woning van particulier

38

424

507

4,4

Hotel \ Motel

89

785

5.601

49,1

Pension \ bed and breakfast

65

586

334

2,9

Appartement

60

670

1.138

10,0

Zomerhuisje, vakantiebungalow

47

485

1.029

9,0

Tent, bungalowtent

27

396

325

2,8

Caravan, vouwwagen, camper

40

737

1.286

11,3

181

1991

329

2,9

Jeugdherberg of andere groepsaccommodatie

64

650

112

1,0

Anders

48

432

23

0,2

Totaal

62

673

11.415

100,0

Nederland

totaal

% van NL/
Buitenland

per dag

x 1.000

Buitenland

Cruise, zeil-/motorboot

Bron: CVO, 2016 (berekening CSTT/NRIT Onderzoek).
* Carbon footprint in kg CO2.

De eco-efficiëntie van een vakantie wordt uitgedrukt in het aantal kg CO2-emissies per
uitgegeven euro. Hoe lager dit getal, hoe beter de eco-efficiëntie. Deze indicator kan
ondernemers, toerismebureaus en bestemmingsmanagers helpen om hun prioriteiten zodanig bij te stellen dat hun producten zo min mogelijk emissies veroorzaken
bij een zo hoog mogelijke omzet. Samen met gegevens over de totale emissies kan
dit helpen om klimaatbeleid en economisch beleid zo goed mogelijk op elkaar af te
stemmen.
Uit tabel 10.5 blijkt dat de eco-efficiëntie het gunstigst is voor vakanties naar Finland:
0,47 kg per euro. De lage waarde voor Finland heeft veel te maken met de hoge
vakantiekosten in dit land. De eco-efficiëntie is het minst gunstig voor vakanties naar
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Tabel 10.5

Eco-efficiëntie naar vakantieland, 2016*
Korte vakantie

Lange vakantie

Totaal

CO2 per euro
Nederland

0,75

0,97

0,88

België

0,66

0,79

0,74

Luxemburg

0,97

1,25

1,16

Frankrijk

0,62

0,85

0,83

Spanje

0,99

0,99

0,99

Portugal

1,43

0,99

1,00

Oostenrijk

0,97

0,61

0,62

Zwitserland

0,91

0,54

0,57

Verenigd Koninkrijk

0,70

0,54

0,59

Ierland

0,87

0,49

0,54

Noorwegen

1,46

0,61

0,63

Zweden

0,87

0,92

0,91

Finland

.**

0,47

0,47

Denemarken

0,66

0,71

0,70

Duitsland

0,72

0,81

0,79

Italië

1,01

0,76

0,77

Griekenland

1,71

0,90

0,90

Turkije

1,64

1,32

1,33

Voorm. Joegoslavië

1,65

0,83

0,83

Hongarije

1,42

1,00

1,08

Tsjechië

1,03

0,87

0,89

Overig Europa

1,47

0,94

0,99

Afrika

3,94

1,05

1,07

Azië

3,75

1,32

1,32

VS en Canada

1,14

0,99

0,99

Overig Amerika

1,44

1,41

1,41

.**

1,20

1,20

0,78

0,95

0,93

Australië en Oceanië
Totaal
Bron: CVO, 2016 (berekening CSTT/NRIT Onderzoek).

* Milieubelasting van een vakantie afgezet tegen de bestedingen tijdens de vakantie uitgedrukt in kg CO2 per euro.
** Cijfers ontbreken (geen korte vakanties in CVO).

overig Amerika: 1,41 kg per euro. Van de verre bestemmingen hebben de Verenigde
Staten en Canada de gunstigste eco-efficiëntie: 0,99 kg per euro. Turkije heeft een
voor Europese bestemmingen zeer ongunstige eco-efficiëntie van 1,33 kg per euro,
wat door de lage vakantiekosten wordt veroorzaakt.
Tabel 10.6 geeft de eco-efficiëntie weer afhankelijk van de gereisde afstand. Interessant is om te zien dat de eco-efficiëntie eerst afneemt vanaf de kortste afstand en bij
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de langste afstand snel toeneemt. Daarbij moet wel worden bedacht dat de klasse
boven 2.000 km afstanden tot 18.000 km bevat, dus nogal breed is. Het omslagpunt ligt waarschijnlijk bij een grotere afstand dan 2.000 km. Naast eco-efficiëntie
zal men altijd de totale omzetten en totale emissies mee moeten wegen om economische en klimaatdoelen te kunnen halen.
Tabel 10.6

Eco-efficiëntie naar afstand, 2016*
Korte vakantie

Lange vakantie

Totaal

< 500 km

0,74

0,93

0,86

500 - 1.000 km

0,74

0,70

0,71

1.000 - 1.500 km

0,67

0,77

0,75

1.500 - 2.000 km

0,98

0,71

0,72

> 2.000 km

1,22

1,06

1,06

Totaal

0,78

0,95

0,93

CO2 per euro

Bron: CVO, 2016 (berekening CSTT/NRIT Onderzoek).
* Milieubelasting van een vakantie afgezet tegen de bestedingen tijdens de vakantie uitgedrukt in kg CO2 per euro.

10.3 Toeristische druk op de omgeving
Een groei van het verblijfstoerisme kan een verhoogde druk veroorzaken op het milieu en de leefomgeving van toeristische bestemmingen en doorreisgebieden. In deze
laatste paragraaf worden twee indicatoren beschreven, die de ‘toeristische druk’
kwantificeren. Ten eerste wordt dat gedaan door het gemiddelde aantal overnachtingen per dag per vierkante kilometer in een bepaald gebied, en ten tweede door het
gemiddelde aantal overnachtingen per dag per 100 inwoners in een bepaald gebied.
Er wordt onderscheid gemaakt naar provincies en enkele grote steden in Nederland.
De inwoners van een regio of stad kunnen de toeristische druk anders ervaren. De
perceptie zal per persoon verschillen. Naast de toeristische druk spelen ook andere
factoren een rol, bijvoorbeeld of men in een bepaald gebied is gaan wonen om de
rust. Daarnaast kunnen de herkomst en de aard van de activiteiten van de toeristen
een groot verschil maken. Ook de vraag of iemand werkzaam is in de toerismebranche of juist niet zal uitmaken in de perceptie van de toeristische druk. In de capita
selecta van het Trendrapport 2016 is een artikel van Albert Postma en Ko Koens
opgenomen dat een onderzoek naar de bewonersperceptie van toeristische druk
beschrijft in een aantal grote steden in Europa. Er is gekeken naar de factoren die
gezien vanuit de inwoner bij de toeristische druk een rol spelen.
13 Choi, H.-S. C., & Sirakaya, E. 2005. Measuring Residents’ Attitude toward Sustainable Tourism: Development of
Sustainable Tourism Attitude Scale. Journal of Travel Research, 43(4), 380-394.
14 Postma, A. & Koens, K. ‘Toeristische druk op stedelijke bestemmingen. Het perspectief van bewoners’ in: Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2016 (NRIT Media, CBS, NBTC, CELTH, 2016), 328-332.
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Cijfers geven ondergrenzen toeristische druk aan
Particuliere accommodaties (vaak verhuurd via online platforms als Airbnb, HomeAway en Wimdu) vallen buiten de Statistiek Logiesaccommodaties van het
CBS. Dat geldt ook voor kleine commerciële accommodaties met minder dan
vijf slaapplaatsen1. Tevens blijven het verblijf in eigen tweede woning, bij familie/
vrienden en van vaste gasten op campings en jachthavens buiten het bereik
van dit onderzoek. Ten slotte is het dagtoerisme (nog) niet meegenomen in de
berekening van de toeristische druk. Het gaat hier dus om een ondergrens.
In feite zou ook voor dagtoerisme de toeristische druk kunnen worden berekend, om zo bijvoorbeeld te kunnen zien of verblijfstoerisme of juist dagtoerisme meer druk veroorzaakt op de omgeving. Ook zou het aardig zijn om
onderscheid te maken naar land van herkomst en het type bezoeker. Dat is
hier niet gedaan. Men dient zich verder te realiseren dat het hier gaat om gemiddelden op jaarbasis. De waarden kunnen sterk schommelen naargelang het
werkdagen, dagen in het weekend of dagen met belangrijke evenementen zijn.
De cijfers moeten dan ook niet als absolute getallen worden gezien, maar als
referentie-waarden ten opzichte van elkaar.
1

Bij huisjesterreinen en groepsaccommodaties minder dan tien slaapplaatsen en bij campings minder dan vier
standplaatsen (excl. vaste standplaatsen voor bijvoorbeeld stacaravans).

Bronnen
Voor de aantallen overnachtingen van toeristen is gebruikgemaakt van de statistiek
Logiesaccommodaties. Deze statistiek omvat zowel het aantal overnachtingen van
vrijetijdstoeristen als dat van zakenreizigers. Bij de provincies gaat het om overnachtingen in alle typen logiesvormen. Bij de grote steden is alleen gebruikgemaakt van
overnachtingen in hotels, omdat cijfers van overnachtingen in alle logiesvormen niet
beschikbaar zijn. Dit heeft echter weinig effect op de uitkomsten omdat slechts een
heel klein deel van de accommodaties in de gepresenteerde steden geen hotel is.
Voor de cijfers over de oppervlakte van de provincies en steden en het aantal inwoners in deze gebieden is gebruikgemaakt van respectievelijk de Bodemstatistiek en
de Bevolkingsstatistiek van CBS.
Hoogste toeristische druk per km2 in Noord-Holland; laagste in Groningen
De provincie Noord-Holland had van alle Nederlandse provincies in de afgelopen vier
jaar duidelijk de hoogste toeristische druk door verblijfstoerisme (figuur 10.5). De
toeristische druk in die provincie is ruim drie keer zo hoog als het Nederlandse gemiddelde. Ook is de toeristische druk in Noord-Holland de afgelopen jaren het sterkst
gestegen. Op de tweede plaats komt Zeeland. Ook in die provincie is de toeristische
druk in de periode 2012 – 2016 sterk gestegen. De provincies Groningen, Friesland
en Flevoland ondervonden in de periode 2012-2016 relatief gezien de minste toeristische druk als het gaat om het aantal toeristische overnachtingen per dag per
vierkante kilometer.

Toerisme en duurzaamheid
Gebruikerslicentie: NHL Stenden Hogeschool

345

Figuur 10.5

Gemiddeld aantal overnachtingen in alle logiesvormen per dag per km2, 2012-2016*
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Bron: CBS.
* Bij de oppervlakte is alleen gekeken naar de landoppervlakte.

Als gekeken wordt naar het aantal overnachtingen per dag per 100 inwoners ontstaat een iets ander beeld. Daar komt Noord-Holland pas op de vierde plaats: gemiddeld per 100 inwoners vonden er in 2016 per dag 2,7 overnachtingen plaats
van toeristen (figuur 10.6). Zeeland heeft dan de hoogste toeristische druk: 7,3
overnachtingen per dag per 100 inwoners. De groei in die provincie is in de periode
2012-2014 ook het sterkst. Sinds 2014 groeit de toeristische druk in Zeeland minder hard. Net als voor Noord-Holland geldt dat Zeeland over de periode 2012-2016
een kwart meer overnachtingen per dag per 100 inwoners telt. De provincie Utrecht
heeft de laagste toeristische druk per 100 inwoners.
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Figuur 10.6

Gemiddeld aantal overnachtingen in alle logiesvormen per dag per 100 inwoners, 2012-2016
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Bron: CBS.

Amsterdam kent verreweg de hoogste toeristische druk per km2
Figuur 10.7 presenteert de toeristische druk van verblijfstoerisme in vijf grote steden van Nederland. Amsterdam heeft verreweg de grootste toeristische druk: 232
hotelovernachtingen per dag per vierkante kilometer in 2016. Dat is bijna 5 keer
zo hoog als bijvoorbeeld Maastricht en circa 27 keer zo hoog als het Nederlandse
gemiddelde (8,6 overnachtingen per dag per vierkante kilometer). Die druk is nog
hoger als niet naar de totale landoppervlakte van de gemeente Amsterdam wordt gekeken maar alleen naar de oppervlakte van de binnenstad waar de meeste toeristen
verblijven. De toeristische druk van verblijfstoerisme wordt in Amsterdam met name
veroorzaakt door buitenlanders. In een stad als Maastricht gaat het daarentegen juist
om overnachtingen van Nederlanders.
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Figuur 10.7

Gemiddeld aantal overnachtingen in hotels per dag per km2, 2012-2016*
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* Bij de oppervlakte is alleen gekeken naar de landoppervlakte.

De afgelopen vier jaar is de toeristische druk van verblijfstoerisme vooral in Amsterdam sterk gestegen. Volgens verwachting was de toeristische druk in de (grote)
steden hoger dan die op het platteland.
Als ook hier wordt gekeken naar het gemiddelde aantal hotelovernachtingen per dag
per 100 inwoners blijft het beeld nagenoeg hetzelfde. Amsterdam ondervindt nog
steeds de hoogste toeristische druk: 4,6 hotelovernachtingen van toeristen per dag
in 2016 op 100 inwoners. Die toeristische druk is bijna 3 keer zo hoog als gemiddeld
in Nederland, maar wel lager dan in Zeeland met 7,3 overnachtingen per dag per
100 inwoners (figuur 10.6).
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Figuur 10.8

Gemiddeld aantal overnachtingen in hotels per dag per 100 inwoners, 2012-2016
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11 Capita selecta
11.1 Het belang van toerisme voor de detailhandel in
Nederlandse gemeenten
Dat er geld te verdienen is aan toeristen, is geen nieuws. Waar volk is, is handel. Het spreekt
vanzelf dat een ijskraam, strandtenthouder of botenverhuurder goede zaken doet bij de komst
van toeristen. Dat ook de ‘gewone’ detailhandelaren (supermarkten, drogisterijen, verswinkels, winkels in huishoudelijke artikelen, etc.) kunnen profiteren van de aanwezigheid van toeristen is op zichzelf ook geen wereldschokkend of nieuw inzicht. Verrassend is wel dat deze
laatste redenatie tot nu toe amper onderbouwd werd met feiten en cijfers. De NHTV Breda,
HZ University of Applied Sciences en de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben recent onderzoek uitgevoerd, waarbij is gekeken naar deze samenhang tussen toerisme en retail. Er is
een model opgesteld, waarmee voor elke gemeente in Nederland berekend kan worden wat
het belang is van toerisme voor de detailhandel. In dit artikel beschrijven wij de totstandkoming
van het model en laten zien hoe het gebruikt kan worden.
Auteurs: Jeroen Klijs, Joppe Curvers, Ondrej Mitas, Diana Korteweg Maris, NHTV
en HZ

Introductie
Observaties ‘uit het veld’ laten zien dat regio’s met veel toerisme over het algemeen veel meer
vestigingen in de detailhandel hebben dan regio’s met minder toerisme. Vanuit de analyse van
toeristische bestedingen is dit ook verklaarbaar: een aanzienlijk deel van deze bestedingen
komt terecht in de detailhandel. Deze omzet kan voor een detailhandelaar van groot belang
zijn. De concurrentie met online shoppen, leegstand en de hoge eisen die consumenten stellen aan de ‘winkelbeleving’ zijn slechts enkele van de uitdagingen waarvoor de retailbranche
zich gesteld ziet. Toerisme biedt (nieuwe) mogelijkheden. Andersom geredeneerd is retail een
zeer belangrijk onderdeel van het aanbod op een bestemming. Het aantal, de diversiteit en
de kwaliteit van het winkelaanbod kan een belangrijke pull factor voor toeristisch-recreatief
bezoek zijn.
De directe aanleiding voor het hier beschreven onderzoek was dat de Provincie Zeeland graag
een beter inzicht wilde in de relatie tussen toerisme en detailhandel. Na deze initiële vraag
is binnen het Vrijetijdsnetwerk Provincies vastgesteld dat, naast Zeeland, ook vele andere
provincies (en gemeenten) behoefte hebben aan deze informatie. Hiermee kan namelijk het
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belang van toerisme voor de lokale economie en het lokale winkelbestand/voorzieningenniveau beter worden aangetoond.

Methodes
De start van het onderzoek was een raadpleging van relevante experts vanuit toerisme en
detailhandel en een verkenning van de literatuur. Vervolgens hebben wij gebruikgemaakt van:
•

Kwantitatief onderzoek: Voor alle gemeenten van Nederland hebben wij data verzameld over de omvang van de detailhandel, uitgedrukt in het aantal banen in totaal
en per subsector, en cijfers over factoren die deze aantallen banen kunnen verklaren.
Daarbij gaat het over toerisme (aantallen overnachtingen) en andere verklaringen, zoals
inkomen, vergrijzing en stedelijkheid. Op basis van deze data hebben wij bepaald welk
deel van de banen in de detailhandel er is vanwege toerisme, gebruik makend van een
regressiemodel.

•

Kwalitatief onderzoek: Dit deel van het onderzoek bestond uit 130 interviews met retailondernemers in meerdere Nederlandse bestemmingen, met als doel om in te schatten welk deel van klanten, omzet en personeelsbestand samenhangt met bestedingen
door toeristen.

Begripsbepaling
Twee belangrijke begrippen binnen dit onderzoek zijn ‘bestemming’ en ‘toerisme’ (of toeristen). Wij kijken immers naar de samenhang tussen toerisme en detailhandel op een bepaalde
bestemming.
Binnen de kwantitiatieve analyse hanteren wij gemeenten als het relevante schaalniveau voor
bestemmingen, omdat op dat niveau de meest relevante informatie beschikbaar is. In werkelijkheid kan een bestemming, in de ogen van de toeristen of ondernemers (in de detailhandel),
uiteraard anders afgebakend zijn. Ook in de kwalitatieve analyse is aan ondernemers gevraagd hun mening te geven over het toerisme binnen de gemeente.
Qua definitie van toerist hebben we enerzijds te maken met literatuur en anderzijds de interpretatie van de ondernemer. Wanneer in de literatuur wordt gesproken over de vraag van
toeristen naar detailhandel gaat het bijna altijd om verblijfsbezoekers of dagbezoekers die
van verder komen (van buiten de regio). Uit de interviews met de ondernemers bleek dat dit
overeenkomt met hun perceptie. Over het algemeen beschouwen zij als toeristen mensen van
buiten de regio die op basis van taal, uiterlijk, of gedrag duidelijk als toerist herkenbaar zijn.
In de kwalitatieve analyse gingen we uit van de afbakening gebruikt door ondernemers. Dagbezoekers van binnen de regio worden daar dus niet meegenomen, maar dagbezoekers van
buiten de regio wel. In de kwantitatieve analyse keken we enkel naar verblijfsbezoekers (op
basis van het aantal overnachtingen). Gegevens over aantallen dagbezoekers per gemeente
zijn helaas niet of nauwelijks beschikbaar.

Kwantitatieve analyse
In de kwantitatieve analyse gebruikten wij een regressiemodel om per gemeente te bepalen
welk deel van de detailhandel er is vanwege toerisme. De omvang van de detailhandel wordt
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uitgedrukt in het aantal banen (totaal van fulltime en deeltijd) en toerisme in het aantal overnachtingen. Uiteraard zijn er, behalve toerisme, nog andere factoren die invloed hebben op de
omvang van de detailhandel. Een van de meest bepalende factoren is het aantal inwoners.
Andere variabelen, die volgens de literatuur en de experts vanuit toerisme en detailhandel een
grote rol spelen, zijn het gemiddelde inkomen van inwoners, de mate van vergrijzing en de
mate van stedelijkheid (adressendichtheid). In het regressiemodel wordt voor deze factoren
gecorrigeerd, waardoor we het effect van toerisme op detailhandel isoleren.
Bij toepassing van het model bleek een positieve relatie tussen toeristische overnachtingen
en banen in detailhandel. Voor de gemeente Veere (tabel 1) blijkt bijvoorbeeld uit het regressiemodel dat 100.000 extra overnachtingen leiden tot 5,70 aanvullende banen in detailhandel.
Het regressiemodel is ook te gebruiken om de totale impact van toeristische overnachtingen
op banen in detailhandel te berekenen: in Veere zijn dit bijvoorbeeld 191 banen.
Additionele en totale effect van toeristische overnachtingen op banen in detailhandel

1.107

178

339

24

Inkomen (gemiddeld gestandaardiseerd
inkomen)

Vergrijzing (% inwoners ouder dan 65)

Adressendichtheid (adressen/ km2)

Output model

29.800

Effect op banen in detailhandel van
100.000 additionele toeristische
overnachtingen

Veere

Toeristische overnachtingen per inwoner

Banen in detailhandel

Input model

Banen in detailhandel vanwege
toerisme

Tabel 1

191

5,70


Kwalitatieve analyse
In aanvulling op de kwantitatieve analyse hebben wij 130 detailhandelsondernemers in 12 Nederlandse bestemmingen gevraagd om zelf in te schatten welk deel van hun klanten, omzet
en aantallen banen er is vanwege toerisme. We hebben dit bekeken voor bestemmingen die
in verschillende mate afhankelijk zijn van toerisme. De score van bestemmingen op afhankelijkheid van toerisme (weinig toeristisch, midden, zeer toeristisch) is gebaseerd op (1) onze
eigen verwachtingen vooraf (2) de perceptie van de ondernemers wat betreft de mate van
toerisme binnen hun gemeente (3) data wat betreft het aantal overnachtingen per gemeente.
Goes, Valkenburg, Domburg en Zandvoort zijn zeer toeristisch; Rilland, Breda, Hansweert en
Wateringen zijn weinig toeristisch. De resterende bestemmingen Barneveld, Ede en Reuver
zijn opgenomen in een midden categorie (categorie 2). Wanneer wij voor drie categorieën
bestemmingen kijken naar de door de ondernemers gepercipieerde samenhang, resulteert
het volgende beeld:
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Gemiddeld % van de klanten, omzet en het aantal banen dat ondernemers toewijzen aan toeristen, per categorie
bestemmingen

Tabel 2

Mate van toerisme

% Klanten toerist

% Omzet vanwege
toerisme

Aantal werknemers
vanwege toerisme

Zeer toeristisch

51 (n=47)

39 (n=53)

5 (n=41)

Midden

14 (n=37)

14 (n=7)

1 (n=37)

Weinig toeristisch

5 (n=21)

2 (n=18)

0 (n=22)


Uit tabel 2 blijkt dat het percentage klanten dat de ondernemers herkent als toerist toeneemt
met de mate van toerisme in de bestemming. Bovendien zijn deze gemiddeldes zeer hoog,
zeker in de meest toeristische gebieden. Daar is het percentage 51 procent. Dus meer dan
de helft van de klanten! Ook het gemiddeld percentage van hun omzet dat ondernemers toewijzen aan toerisme en het gemiddeld aantal werknemers vanwege toerisme neemt toe met
de mate van toerisme. Hoewel de aantallen werknemers relatief laag lijken, is een belangrijke
aantekening dat één fte vanwege toerisme voor kleinere ondernemingen een fundamentele
impact is.

Vergelijking
De uitkomsten uit de kwantitatieve en de kwalitatieve analyse zijn vergelijkbaar in de zin dat
hetzelfde patroon terugkomt. In de bestemmingen waar ondernemers het aandeel van klanten dat zij als toerist herkennen hoger inschatten, komt er ook een hoger aantal banen in
detailhandel vanwege toerisme uit het regressiemodel. Uitzonderingen op die regel zijn Goes

Tabel 3

Vergelijking van uitkomsten van het kwantitatieve en kwalitatieve onderzoek.

Gemeente

Bestemming

Kwantitatief

Kwalitatief

Aandeel werknemers in
detailhandel in gemeente
vanwege toerisme

Inschatting van ondernemers
van het aandeel van toeristen
onder hun klanten

% van banen in detailhandel

Gemiddeld %

Veere

Domburg

17

71

Sluis

Sluis

12

68

Valkenburg

Valkenburg

11

46

Goes

Goes

2

35

Zandvoort

Zandvoort

20

30

Beesel

Reuver

7

10

Ede

Ede

1

16

Reimerswaal

Rilland

0

15

Breda

Breda

0

7

Reimerswaal

Hansweert

0

0

Westland

Wateringen

0

0
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en Zandvoort. De uitkomst van het regressiemodel is relatief laag voor Goes. In deze bestemming is veel dagtoerisme, wat niet meegenomen wordt in het regressiemodel. In Zandvoort
is de uitkomst van het regressiemodel relatief hoog, hetgeen vooral voortkomt uit de hoge
adressendichtheid. Zandvoort is echter geen stedelijke gemeente, de hoge adressendichtheid
komt vermoedelijk voort uit een groot aantal (vakantie)appartementen. Beide uitzonderingen
zijn aanleiding voor vervolgonderzoek – en mogelijke toekomstige verbeteringen van het model. De kwalitatieve analyse is daarmee gebruikt om de kracht en verbeterpunten van de
kwantitatieve analyse aan te duiden.

Taakverdeling tussen gemeenten en ondernemingen
De retailondernemers zijn ook bevraagd over de taakverdeling tussen hen zelf en de gemeente, wat betreft het aantrekken van toeristen. De gemeente vragen zij om een ‘gastvrij
parkeerbeleid’ (parkeren gratis of goedkoop), ruime openingstijden en koopzondagen, beleid
ten bate van diversiteit in het winkelaanbod, het autovrij maken van winkelstraten – maar
tegelijkertijd wel zorgen voor een goede bereikbaarheid van het centrum (onder andere door
middel van fietsroutes), het aanpakken van de seizoensgebondenheid, promotie en evenementen. Tegelijkertijd geven ze aan dat de gemeente oog moet hebben voor de negatieve
effecten van toerisme. Niet in alle gevallen is meer toerisme beter.
Hoewel de ondernemers zich bewust zijn van het belang van toeristen voor hun onderneming
verkondigt de meerderheid dat zij zelf weinig activiteiten ondernemen richting toeristen. Redenen daarvoor zijn dat zij dit als taak zien van de gemeente en/of de ondernemersvereniging,
dat investeringen in deze activiteiten zich niet terugverdienen of dat dit niet toegestaan is
vanuit het hoofdkantoor. Maar er zijn ook ondernemers die er simpelweg nog niet over nagedacht hebben en/of waarbij het er ‘nog niet van gekomen is’. Er zijn echter ook ondernemers
die wel zeer actief zijn. In hun promotie, door middel van radiospotjes, advertenties in toeristische bladen of flyers, zijn toeristen een specifieke doelgroep. Ze ondernemen activiteiten in
samenwerking met verblijfsaccommodaties (zoals het leveren van producten, adverteren of
sponsoring). Door middel van het buiten uitstallen van producten, de etalage, het aanspreken
van toeristen, presentaties en kleinschalige eigen evenementen trachten zij de toeristen de
winkel binnen te krijgen. Ook doen zij aanpassingen in de bedrijfsvoering, zoals het assoritiment, personeelsbezetting, openingstijden en meertaligheid.

Conclusies en aanbevelingen
Aan de hand van het ontwikkelde regressiemodel kan de impact van toerisme op banen in
detailhandel (additioneel en totaal; in totaal en per subsector) berekend worden voor alle
gemeenten in Nederland waarvan het aantal toeristische overnachtingen bekend is. Het is
daarmee een zeer nuttige toevoeging aan het instrumentarium voor regionaal economische
impactmetingen in toerisme. Voor de Provincie Zeeland worden de uitkomsten van dit onderzoek geïntegreerd in de jaarlijkse meting van het economische belang van toerisme.
Uit de kwalitatieve analyse blijkt dat veel ondernemers, met name in de meer toeristische gebieden, zich bewust zijn van het belang van toeristen voor hun onderneming. Daarnaast zijn
wij gestuit op goede voorbeelden van ondernemers die zelf de verantwoordelijkheid nemen,
door middel van de bedrijfsvoering en de marketing en promotie, om toeristen ‘naar binnen

354

Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2017
Gebruikerslicentie: NHL Stenden Hogeschool

te halen’. De meerderheid van de ondernemers lijkt echter te kiezen voor een afwachtende
houding en kijkt naar de gemeente. In dit onderzoek hebben we het ‘gevoel’ dat detailhandel
van belang is voor toerisme, en andersom, kwalitatief en kwantitatief onderbouwd. De inzichten kunnen meegenomen worden in de besluitvorming, binnen gemeenten, ondernemersverenigingen en door individuele ondernemers, wat betreft de investering in het aantrekken van
toeristen. Het is onze hoop dat toeristen worden (h)erkent als een significante en specifieke
doelgroep, met eigen wensen en behoeften.

Contactgegevens auteurs
Dr. Jeroen Klijs, Onderzoeker & docent, NHTV International Tourism Management Studies,
klijs.j@nhtv.nl

Drs. Joppe Curvers, Onderzoeker & docent, NHTV Academy for Tourism, curvers.j@nhtv.nl
Dr. Ondrej Mitas, Onderzoeker & docent, NHTV Academy for Tourism, mitas.o@nhtv.nl

Diana Korteweg Maris, Projectmanager Kenniscentrum Kusttoerisme, HZ University of
Applied Sciences, d.kortewegmaris@hz.nlx
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11.2 Airbnb aan de kust
10 jaar geleden zou het voor het merendeel van de bevolking ondenkbaar zijn om aan wildvreemden je huis te verhuren. Nu is het de normaalste zaak van de wereld om in een bed te
slapen van een onbekende, zoals bij Airbnb, HomeAway en Wimdu.
Airbnb is een ontwikkeling die met name in haar beginstadium positief werd ontvangen. Het
heeft vooral door zijn sociale component een grote gunfactor. Deze innovatie die zo klein begon, groeit in rap tempo maar daarmee groeit ook het aantal critici.
Waar cijfers over de impact van Airbnb op grote steden als Amsterdam reeds bekend zijn,
ontbreekt inzicht in andere belangrijke toeristische bestemmingen in Nederland, zoals de kust.
De vraag is of deze effecten die zo sterk voelbaar zijn bij grote steden, ook van toepassing zijn
voor Nederlandse kustbestemmingen.
Dit vormde voor Kenniscentrum Kusttoerisme (onderdeel van HZ University of Applied Sciences) en Hotelschool The Hague de aanleiding voor dit onderzoek naar het effect van Airbnb
op de Nederlandse Noordzeekust.
Auteurs: Jorrit Bijl, Carmen Willemsen, Jeroen Oskam en Leonore Verhaak, Hogeschool Zeeland en Hotelschool The Hague
Op basis van literatuur, nieuwsberichten en beleidsplannen, schetsen we per paragraaf het
bestaande beeld over Airbnb. Vervolgens beschrijven we telkens de impact van Airbnb op de
Nederlandse Noordzeekust. Hiervoor is gebruik gemaakt van:
•

de scriptie van Leonore Verhaak;

•

beleidsplannen van kustgemeenten;

•

zeven interviews, afgenomen onder zowel Airbnb huurders als verhuurders aan de
Nederlandse kust;

•

data over Airbnb-accommodaties van InsideAirbnb en Hotelschool The Hague;

•

een steekproef in drie verschillende kustplaatsen Renesse (Zeeland), Zandvoort
(Noord-Holland) en Nes (Ameland) om het aantal huurders, type accommodatie en
type verhuurder te achterhalen;

•

een korte vragenlijst onder betrokken ambtenaren van de kustgemeenten (24 van de
27 kustgemeenten), waarbij er is gekeken naar de kennis over (de omvang van) Airbnb
en beleid(splannen).

De opkomst en omvang van Airbnb
In 2007 begon Airbnb als Airbed en Breakfast. Waar het eerst alleen maar gezamenlijke en
private kamers verhuurde tijdens evenementen, werden het al snel volledige appartementen
en woningen. Het online platform verbindt volgens Airbnb, accommodaties van ‘echte’ locals
(van gedeelde kamers tot en met gehele woningen) met toeristen die opzoek zijn naar authentieke lokale belevenissen. Niet voor niks is het credo van Airbnb ‘live like a local’. Dat is dan
ook het vlak waarop Airbnb zich denkt te onderscheiden van andere boekingsplatformen en
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de daarbij behorende accommodaties (Oskam & Boswijk, 2016). Vanaf 2010 groeide Airbnb
enorm. Begin 2011 haalde het een miljoen geboekte overnachtingen, in de zomer van 2016
gaf Airbnb aan dat inmiddels 100 miljoen gasten gebruik hadden gemaakt van de service. Het
aanbod groeide evenredig, waar in 2010 nog 50.000 listings (aangeboden verblijfplaatsen)
waren, had het in 2016 al meer dan 2 miljoen listings, verspreid over 190 landen. Volgens
Guttentag is de bezettingsgraad bij Airbnb-listings lager dan bij hotels, mede doordat listings
niet permanent beschikbaar zijn. Wel biedt Airbnb meer kamers dan de grootste hotelketens
ter wereld (Guttentag, 2016).

Airbnb aan de Noordzeekust: Een disruptieve innovatie of gewoon een nieuw
verkoopkanaal?
Volgens velen, waaronder Guttentag, is Airbnb een innovatie en zelfs een disruptieve innovatie in de hotellerie (Guttentag, 2016). De vraag is of hetzelfde geldt voor de Nederlandse
kustregio?
Op basis van de cijfers van InsideAirbnb zouden zich ruim 3.100 Airbnb’s aan de Nederlandse
Noordzeekust bevinden. Volgens recente cijfers van Hotelschool The Hague hebben de twee
groot stedelijke gemeenten aan de kust Den Haag (2.800) en Rotterdam (2.600) er samen
echter al veel meer.
Aan de kust profiteren verhuurders van het feit dat strand en zee de toerist altijd zullen blijven trekken. Airbnb’s verspreiden zich steeds meer naar plekken aan de kust. Zo groeit het
aantal Airbnb’s vooral op de Waddeneilanden en in idyllische kustdorpjes als het Zeeuwse
Veere (Vermanen & Bos, 2016). Toch komt regelmatig naar voren dat Airbnb niets nieuws is
onder de zon. Vroeger had niet alleen Zeeland, maar de gehele Nederlandse kust woningen
met het bordje ‘Zimmer Frei’. De eigenaren overnachtten zelf, als de woning verhuurd was,
in een schuur of bij familie en vrienden. Later boden eigenaren hun accommodaties aan via
de plaatselijke VVV’s, tegenwoordig veelvuldig via sites als Booking.com. Geïnterviewde verhuurders aan de Nederlandse Noordzeekust maar ook door Leonore Verhaak geinterviewde
ondernemers in Zandvoort, zien Airbnb als een extra platform waar ze hun accommodatie
kunnen verhuren. Daarom verhuren veel accommodaties aan de kust niet alleen via Airbnb,
maar ook via Booking.com of Homeaway. Het zijn ook niet zozeer allemaal nieuwe accommodaties, maar veelal accommodaties die reeds een toeristische functie, als vakantiewoning
of bungalow hebben.

Impact van Airbnb op de toeristische sector
De hosannastemming over Airbnb is in de loop der jaren omgeslagen naar een veel kritischere
kijk op de impact van Airbnb. Waar eerst iedereen lyrisch was over de laagdrempeligheid van
Airbnb, worden nu steeds vaker de negatieve effecten belicht, zoals ‘oneerlijke concurrentie’.
Toch ligt de focus van deze kritische blik veelal op groot stedelijke situaties zoals in Amsterdam, Barcelona of Berlijn. Over het achterland of de kustregio is veel minder bekend.
Vraagtekens zijn er over de impact van Airbnb op de verblijfsrecreatie-/hotelsector. Uit een
aantal studies blijkt dat de impact van Airbnb gering is omdat het een nieuwe nichemarkt is,
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waardoor de complete marktomvang toeneemt (Guttentag, 2016). Mede doordat Airbnb zich
niet op de zakelijke markt richt, heeft Airbnb maar beperkt effect op de sector.
Airbnb heeft volgens o.a. Zervas et al. en Jordan wel degelijk effect op de sector. Met name
B&B’s, het lagere segment hotels en de hotels die zich niet richten op de zakelijke markt,
krijgen te maken met de concurrentie van Airbnb (Oskam & Boswijk, 2016; Zervas, Prosperio
& Byers, 2013). Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat vooral middelgrote hotels, met twintig
tot honderd slaapplaatsen, in 2016 concurrentie hebben ervaren van sites zoals Airbnb, Wimdu en HomeAway (37 procent). Eveneens zijn er signalen uit de sector dat Airbnb zich ook
steeds meer op de zakelijke markt begeeft (Emerce, 2017). Hoe dan ook een veel gehoord
bezwaar van de traditionele verblijfsrecreatie sector is dat er sprake is van oneerlijke concurrentie. Zo is het vreemd dat regels en beleid die voor de verblijfsrecreatie sector gelden, zoals
o.a. brandveiligheid en toeristenbelasting, niet van toepassing zijn voor Airbnb. De aanbieder
van tijdelijke woonruimte is eigenlijk commercieel ondernemer zonder zich te registreren bij
de KvK. Uit onderzoeken van NRC Q en RTL Z blijkt daarnaast dat weinig verhuurders de
inkomsten opgeven bij de belastingdienst (Milikowski, 2016; Oskam & Boswijk, 2016; Zervas,
Proserpio & Byers, 2013).

Airbnb gasten een extra impuls voor de toeristische sector aan de Noordzeekust?
Aan de Nederlandse Noordzeekust is het de vraag of Airbnb extra concurrentie is voor de
bestaande verblijfsaccommodaties, of dat zij juist zorgen voor een nieuwe stroom gasten. Zowel interviews met verhuurders van Airbnb als de enquête onder de kustgemeenten schetsen
geen eenduidig beeld.
Zo geeft de meerderheid van de kustgemeenten (75%) aan dat Airbnb vooral nieuwe bezoekers aantrekt waardoor traditionele verhuurders er niet of nauwelijks onder lijden. Volgens
het onderzoek van Verhaak staan de geïnterviewde ondernemers in Zandvoort veelal positief
tegenover de ontwikkeling van Airbnb. Volgens een door Verhaak geïnterviewde ondernemer
in Zandvoort heeft Airbnb haar eigen doelgroep waardoor het totale aantal toeristen in Zandvoort zal stijgen.
Een deel van de geïnterviewde verhuurders geeft aan dat Airbnb-gasten aan de kust voornamelijk afkomstig zijn uit Duitsland, net als de gasten van de reguliere accommodaties. Op
basis van herkomst is er weinig verschil met de reguliere toerist. Vijf van de 25 kustgemeenten geeft ook aan dat Airbnb in hun gemeenten niet nieuwe, maar reguliere toeristen trekt.
Verschillende verhuurders geven ook aan accommodaties op bestaande vakantieparken te
verhuren via Airbnb. Zo bestaat volgens de kustgemeenten ruim 60% van het aanbod op
Airbnb uit accommodaties met reeds een verblijfsrecreatieve functie.
De voornaamste reden om een accommodatie op een vakantiepark zelf via Airbnb te verhuren, is voor één van de verhuurders omdat hij wil weten welke gasten er in de accommodatie
verblijven. Hier heeft hij geen invloed op wanneer de accommodatie via het vakantiepark
verhuurt wordt. Van secundair belang hierbij is dat het financieel rendabeler is wanneer de
accommodatie via Airbnb verhuurt wordt.
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Economische impact van Airbnb gelijk aan die van de traditionele hotellerie?
De ruim 100 miljoen gasten die ondertussen wereldwijd gebruik hebben gemaakt van Airbnb,
hebben zowel een directe als indirecte impact op de economie. Doordat Airbnb-accommodaties verspreid zijn over een stad of gebied, zullen ook andere winkels en restaurants in
niet-toeristische gebieden voordeel hebben van Airbnb. Dit resulteert in extra omzet en werkgelegenheid. Tegenwoordig zijn er zelfs speciale sleutel- en schoonmaakbedrijven die voor
Airbnb-verhuurders werken om gasten te ontvangen of de accommodatie schoon te maken
(Bakker, 2016). Ook claimt Airbnb dat het verhuurders in staat stelt de woonlasten te betalen
en zelfs dat dit mensen in staat stelt om bedrijven op te starten.
Daar is natuurlijk wel op af te dingen. In verschillende steden wordt gerapporteerd dat Airbnb
de woonlasten juist opdrijft; met andere woorden, misschien is de keuze van sommige lokale
bewoners om hun huis aan toeristen te verhuren niet echt vrijwillig meer. Volgens een studie
in Spaanse steden (EY España, 2015) blijkt de economische impact van Airbnb veel lager dan
die van de traditionele hotellerie. Zo blijkt uit de resultaten dat de directe en indirecte werkgelegenheid van bijvoorbeeld Airbnb op basis van 100 bedden, 9,8 banen creëert. In vergelijking,
de traditionele sector creëert door 100 bedden 53,3 banen (Oskam & Boswijk, 2016).
Volgens Fang, Ye & Law is de economische impact van Airbnb sterk afhankelijk van de omvang van het aanbod. Als Airbnb de markt penetreert, dan heeft het een positief effect op de
gehele toeristische sector, doordat er meer toeristen komen voor de lagere prijs van accommodaties. Maar als de deeleconomie verder doorgroeit, zal deze het lagere segment hotels
vervangen en zal het marginale positieve effect van de ‘deeleconomie’ komen te vervallen.
Werknemers van het lagere segment hotels verliezen hun banen, waar Airbnb-accommodaties niet of nauwelijks werknemers nodig hebben (Fang, Ye, & Law, 2016).

Beheerbedrijven nieuwe concurrent van ‘reguliere’ vakantieparken?
Evenals in de stad doen ook de zogeheten sleutel- of beheerbedrijven hun intrede aan de
Nederlandse kust. Volgens 10 kustgemeenten (bij andere gemeenten is dit tot dusverre onbekend), verhuurt echter slechts 0-10% van de verhuurders meer dan één woning. Inzoomend
op Zandvoort valt op dat één beheerbedrijf begin 2017 het verhuurproces van ruim 100 van
de ruim 250 accommodaties in Zandvoort begeleid.
Uiteraard is het de vraag of het Airbnb-aanbod en de opkomst van beheerbedrijven een
negatief effect hebben op de bestaande toeristische sector. Gezien het feit dat er ook veel
accommodaties worden aangeboden die reeds een toeristische bestemming hebben en via
verschillende platformen worden verhuurd, is het volgens ons onwaarschijnlijk dat het een
grote economische impact heeft op de bestaande sector. Wel kunnen vakantieparken en
bestaande beheerders zoals een VVV concurrentie ondervinden van verhuurders die hun woning niet meer in het beheer laten van het vakantiepark, maar in eigen beheer of dat van een
beheerbedrijf.

Airbnb en de noodzaak voor beleid
Innovaties in de deeleconomie, zoals Airbnb, groeien in razendsnel tempo. Overheden (landelijk, regionaal of lokaal) hebben vaak niet eens de mogelijkheid om zich over de mogelijke
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effecten van zo’n ontwikkeling te buigen. In veel regio’s is Airbnb illegaal, maar wordt het
door de overheid gedoogd omdat het al zo is ingeburgerd. Het is simpelweg een te populair
platform om een totaalverbod te handhaven. Dit is ook de tactiek van Airbnb, om zo ver mogelijk in de samenleving te zijn geïntrigeerd alvorens zij te maken krijgen met juridische acties
(Guttentag, 2016).

Wel of geen gemeentelijk beleid voor Airbnb aan de Nederlandse Noordzeekust?
Amsterdam is een van de eerste Nederlandse gemeenten die beleid heeft gemaakt voor de
verhuur via Airbnb. In 2014 sloten zij reeds een (pilot) overeenkomst met Airbnb. Slechts
enkele kustgemeenten hebben beleid met betrekking tot de verhuur van particuliere vakantiewoningen via sites zoals Airbnb. Aanzienlijk meer kustgemeenten hebben beleid voor de
verhuur van particuliere vakantiewoningen (maar niet speciaal voor verhuur via sites zoals
Airbnb, Wimdu en HomeAway). Twee zaken die vaak bij het beleid van (kust)gemeenten voor
Airbnb-verhuurders belangrijk zijn, zijn het innen van toeristenbelasting en de mogelijk oneerlijke concurrentie.

De volgende stappen
Het verschijnsel Airbnb is controversieel. Maar of je nou voor of tegen bent, Airbnb is een
belangrijk verschijnsel geworden in het toerisme waar bestemmingen, bedrijven en bewoners
mee om zullen moeten gaan. Ondanks dat handhaving moeilijk is, zouden gemeenten regels
ten aanzien van particuliere verhuur duidelijk naar inwoners en potentiële huurders moeten
communiceren.
Verhuurplatforms als Airbnb bieden ‘traditionele’ verblijfsaccommodaties, met soms beperkte
en verouderde websites en online communicatie, de kans om mee te liften op de geavanceerde en gebruiksvriendelijke platforms. Nu al maken veel bestaande verblijfsaccommodaties gebruik van Airbnb als extra verkoopkanaal. Als deze ‘verwatering’ echter de ‘living like
a local’ romantiek onder druk gaat zetten, is het denkbaar dat dit aanbod van de website
verwijderd zal worden. Opportunisme kan daarom tijdelijk handig voor bestaande verblijfsaccommodaties zijn, maar is geen basis voor een duurzame strategie.
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11.3 Duurzaam toerisme: beeldcommunicatie in travel
Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat beeldcommunicatie het reisgedrag van toeristen beïnvloedt. National Geographic Travel schreef recentelijk over de impact van specifiek Instagram
op het reizen. Met meer dan 500 miljoen actieve gebruikers die gemiddeld 80 miljoen foto’s
per dag delen, concludeerde National Geographic: “Clearly we have an appetite for imagery,
and it’s influencing our travel decisions.” Met name de jonge doelgroep, millennials, neemt
de mate van de “instragrammability” van een bestemming mee in hun overweging. Maar, zo
vraagt National Geographic Travel zich terecht af: “What happens if something resonates with
too many people? Perhaps the darkest underbelly of Instagram is when it opens the door for
overcrowding, environmental degradation, and dangerous stunts.” Een relevante vraag, zeker
omdat UNWTO het jaar 2017 uitgeroepen heeft tot International Year of Sustainable Tourism
for Development. Tijdens dat jaar besteden de Verenigde Naties extra aandacht aan de inzet
van toerisme in relatie tot het ontwikkelen van duurzame economische groei, het bestrijden
van armoede, het behouden van culturele diversiteit en het creëren van wederzijds begrip.
Wat is zo ver bekend over de invloed van beeldcommunicatie in toerisme?
Auteur: Miranda Cornelisse, NHTV

Fotocamera en toerisme
De fotocamera is een van de belangrijkste technische uitvindingen voor de ontwikkeling en
verspreiding van toeristische marketing gebleken. Met de uitvinding van de fotocamera rond
1840 kregen reisfotografen de opdracht andere landschappen en volkeren vast te leggen en
om deze beelden mee te nemen naar Europa. Via tentoonstellingen werd het niet-reizende
volk in de gelegenheid gesteld om de rest van de “echte” wereld te aanschouwen. In tegenstelling tot schilderijen, waar schilders alle vrijheid kregen om het geheel zelf vorm te geven,
werden foto’s in die tijd als echt gezien. Een foto kon immers niet bewerkt worden, zoals een
schilderij dat wel kon. Een foto betekende een opname van die ene plek op dat specifieke
moment.
Francis Frith, Maxime du Camp en de broers Bisson worden tot de vroege reisfotografen
gerekend. Hun foto’s werden niet alleen tentoongesteld op wereldtentoonstellingen, maar
werden ook afgedrukt op ansichtkaarten en kwamen in kranten en magazines als National Geographic terecht. Op deze manier werd dat eerste beeld van pittoreske tradities en
sublieme vergezichten al snel op grote schaal verspreid, en gereproduceerd door de vele
reisfotografen en reizigers die nog zouden volgen.

Reisfotografie beïnvloedt het reisgedrag
“Wat de reisfotografie doet verschillen van andere vormen van fotografie is met name de
manier waarop de beelden geconstrueerd, geselecteerd en voorzien worden van een symbolische lading. Opvallend is de vrijwel steeds aanwezige tendens tot het construeren van
ideaalbeelden,” sprak prof. dr. Dietvorst tijdens zijn afscheidsrede als hoogleraar aan Wageningen Universiteit. In 2001 riep hij al op tot meer onderzoek naar de invloed van beelden op
het toerisme, omdat ansichtkaarten, gidsen en brochures beeldmaterialen bevatten die een
bemiddelende rol spelen tussen een bezienswaardigheid/bestemming en de toerist. In die rol
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laten deze beelden vaak een plezierig gebruikslandschap of juist een stereotype representatie
van een zogenaamde symbolische wereld zien. De beelden zijn meestal in scène gezet en
laten niet de werkelijkheid zien. De constructie van dat beeld, aldus prof. dr. Dietvorst in 2001,
is in handen van de toeristische industrie en van regionale en/of nationale overheden.
Ruim vijftien jaar later zijn de ansichtkaarten, gidsen en brochures grotendeels vervangen
door sociale media die het (doorgaans geconstrueerde) beeldmateriaal razendsnel en wereldwijd verspreiden. Snapchat, Instagram en Pinterest zijn slechts drie voorbeelden van kanalen
die hoofdzakelijk visuele componenten bevatten. Het zijn kanalen die ook sterk gerelateerd
zijn aan de reisindustrie. Reisondernemers, marketingorganisaties en reisorganisaties maken
intensief gebruik van sociale media, evenals social influencers en reizigers. Dat is wel een
verschil met vijftien jaar geleden: het zijn nu ook de social influencers die hun foto’s massaal
online verspreiden. “I guess following photographers on Instagram gives a more genuine expression than looking for inspiration in a tourism brochure,” zegt een influencer. Om die reden
nodigen marketingorganisaties van toeristische bestemmingen steeds vaker influencers uit
om hun avonturen op die specifieke bestemming met hun grote aantal volgers te delen. Beelden in reizen zijn hot en beïnvloeden op steeds grotere schaal het reisgedrag van toeristen.

“Travel photographs reduced sites to sights”
De fotografie veranderde de wereld vanaf het begin van de verspreiding van de eerste toerisme-gerelateerde foto’s in de 19e eeuw in een zogenaamde verzameling van bestemmingen.
Sterker nog, volgens prof. dr. Dietvorst reduceert reisfotografie landen tot “verzamelingen van
bezienswaardigheden”. Het fotograferen geeft het reizen dan ook vorm. Reisboeken en Instagram laten zien wat de moeite van het fotograferen waard is en toeristen stemmen hun reis
daarop af. Het kunnen delen van de trofee lijkt voor vele toeristen een essentieel onderdeel
van de reis te zijn. Prof. dr. Dietvorst geeft het voorbeeld: de reis is begonnen met het bekijken
van beelden over het bestemmingsgebied, de reis zelf is deels een zoektocht naar de tastbare
bewijzen van de opgeslagen beelden en eenmaal thuisgekomen dienen de verzamelde beelden als stepping stones voor de herinnering. Sommige toeristen lijken overigens fasen van
dit proces over te slaan zoals blijkt uit het antwoord dat een Amerikaanse toerist gaf op de
vraag wat ze van België vond: “I don’t know. I haven’t seen the pictures yet”. Dit proces maakt
dat fotografie en toerisme onafscheidelijk zijn geworden. Het is dan ook niet vreemd dat een
groeiende doelgroep de keuze van hun reisbestemming steeds meer laat afhangen van de
“instagrammability” van de bestemming: “I have no shame in admitting I love going to places
that I know will look good on Instagram, but that’s not the only reason for choosing them,” aldus de 25-jarige Rebecca in The Independent. Uit onderzoek blijkt dat ruim 40 procent van de
Britse millennials de instagrammability van een bestemming belangrijk vindt, belangrijker zelfs
dan de mogelijkheid om toeristische highlights te bezoeken of een lokale keuken te ervaren.
Filosoof Welten schrijft in zijn boek “Het ware leven is elders: filosofie van het toerisme” dat
toeristen inderdaad hoofdzakelijk geïnteresseerd zijn in plaatjes, foto’s en beelden. Volgens
wetenschappers is die interesse in foto’s en beelden mede een gevolg van de ontwikkeling om als mens het kijken boven de overige waarnemingen te plaatsen. Het oog kiest wat
het ziet en structureert en systematiseert daarmee de wereld. Om de nieuwe, soms totaal
vreemde en exotische omgeving te kunnen structureren en systematiseren, gaan de meeste
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mensen tijdens de reis dus op zoek naar dat wat zij herkennen van de voorbereidingen thuis
(reisboeken, instagram, documentaires en vlogs). Het zijn die herkenbare beelden die zij zoeken tijdens het maken van de foto’s voor thuis, en die vervolgens weer gezien en gereproduceerd worden door toekomstige reizigers.
Fotograaf en docent Stevens heeft de reproductie van toeristische bezienswaardigheden visueel inzichtelijk gemaakt. In dit fotografische project verzamelt Stevens foto’s van toeristische
bezienswaardigheden die toeristen uploaden in Google Earth. Deze foto’s heeft hij naast de
eerste foto’s geplaatst, die gepubliceerd zijn in het boek “Excursions Daguerriennes, vues et
monuments les plus remarquables du globe” uit 1840. Stevens toont met dit project de overeenkomst tussen de reisfoto’s uit 1840 en de reisfoto’s van nu aan. Een voorbeeld is een serie
van de Kathedraal van de Voorbede van de Moeder Gods in Moskou:

Opvallend is dat ondanks het feit dat de wereld zo sterk verandert, het beeld dat toeristen najagen al ruim 175 jaar onveranderd lijkt te zijn. Dit geldt overigens niet alleen voor toeristische
iconen als de piramides van Gizeh en de Taj Mahal, maar ook voor het maken en delen van
foto’s van andere culturen en volkeren.
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Oproep tot accurate weergave van de werkelijkheid
Het is duidelijk dat de invloed van beelden op de reisindustrie groot is. Waar voorheen ansichtkaarten en brochures een bemiddelende rol tussen bestemming en toerist innamen, zijn dat
tegenwoordig de sociale media. National Geographic Travel waarschuwt voor de gevolgen
van de massale verspreiding van met name in scène gezette beelden. Wat gebeurt er met de
industrie als beelden van (nu nog) unieke plekken massaal de aandacht krijgen? Dit is een heel
relevante vraag van National Geographic Travel, waar de reisindustrie in samenwerking met
social influencers aandacht aan zou kunnen besteden: hoe om te gaan met de populariteit en
de impact van beelden in toerisme?
Een eerste stap zou zijn om de gevolgen van het najagen van obligate beelden bij toeristen
onder de aandacht te brengen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat er in de toeristische marketing stapsgewijs meer realistische, en dus minder in scène gezette, beelden
gebruikt gaan worden. Deze accurate weergave van de werkelijkheid zou dan niet alleen
de toeristische bezienswaardigheid tonen, maar ook de omgeving en de vele bezoekers die
bij een bezoek aan die plaats kunnen horen. Een realistische weergave zal niet alleen de
verwachtingen van de toerist bijstellen, de aandacht voor het gevolg van het najagen van
specifiek beelden zal ook de kans op drama’s waarbij toeristen stunten om bijzondere foto’s
(na) te maken kunnen verkleinen. Een voorbeeld van een dergelijk drama is de Trolltunga; door
de populariteit van de rots in Noorwegen trekt het gebied sinds enkele jaren een groot aantal
onervaren wandelaars en is het aantal ongelukken toegenomen. Ook is er tijdens een fotomoment een Australische toerist weggegleden en naar beneden gevallen. Zij is helaas overleden.
Gezien de kracht van beeldcommunicatie in toerisme wordt het tijd om meer aandacht te
vragen voor de impact van beelden: zou het ten behoeve van het informeren van toeristen
mogelijk zijn om stapsgewijs meer representatieve beelden in te gaan zetten? Niet alleen
vanwege het behoud van toeristische bestemmingen op lange termijn, maar zeker ook met
het oog op de veiligheid van die toeristen die stunts uithalen om die ene unieke foto (na) te
maken? Wetende dat dit tegelijkertijd een moeilijke opgave is, juist omdat het toerisme vaart
op de inzet van beelden in de marketing. Een accurate weergave van de werkelijkheid spreekt
immers zelden tot de verbeelding, en zal de toerist mogelijk dan ook minder snel verleiden
om naar die bestemming te gaan. Bovendien jagen toeristen doorgaans dat ene specifieke,
bekende beeld na, zij willen precies die ene foto als trofee om deze vervolgens op grote schaal
te kunnen delen.

Literatuur
De gebruikte literatuur treft u online aan op www.nritmedia.nl/trendrapport2017

Contactgegevens auteur
Miranda Cornelisse MSc, Programma Coördinator, NHTV Academie voor Toerisme,
cornelisse.m@nhtv.nl
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1

Horecasector
In dit hoofdstuk bekijken we hoe de Nederlandse horecasector het afgelopen jaar
heeft gepresteerd, wat dat betekent voor de nabije toekomst en belichten we enkele
opvallende trends en ontwikkelingen. We kijken dit jaar wat intensiever naar ontwikkelingen bij deelplatforms als Airbnb. Bij horeca hebben we het over de dranken-,
fastservice-, restaurant- en hotelsector en de partycatering.
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Hoofdpunten
•
Het aantal horecabedrijven blijft maar toenemen. Nederland telde het eerste
kwartaal van 2017 bijna 50 duizend horecabedrijven, een groei van 3 procent
ten opzichte van het eerste kwartaal in 2016. Kijken we wat verder terug dan
is tussen 2012 en 2017 het aantal horecabedrijven met 15 procent gegroeid.
•
Een opvallende groei maken de lunchrooms door. De afgelopen vijf jaar nam
het aanbod toe met 25 procent (+600) naar een totaal van 3 duizend lunchrooms.
•
In 2016 heeft de horeca 6,5 procent meer omgezet dan een jaar eerder. Dat
is de grootste omzetgroei in 16 jaar tijd. De omzet in de horeca groeit al zes
jaar op rij en staat nu op 18,2 miljard euro.
•
In 2016 werden in Amsterdam bijna 1,7 miljoen overnachtingen geboekt via
Airbnb. Een stijging van maar liefst 125 procent ten opzichte van 2015. Het
marktaandeel explodeerde hierdoor van 5,4 procent naar 10,7 procent in vergelijking met hotels.
•
Tijdens 3,9 miljoen vakanties in eigen land en bijna 7,1 miljoen vakanties in het
buitenland overnachten Nederlanders in een hotel of motel. Het aantal binnenlandse vakanties in hotels groeit afgezien van een dipje in 2013 al acht jaar op
rij, in het buitenland hebben de hotels na een mooie winst in 2015 (+5 procent)
deze weer voor een groot deel (-3 procent) in mogen leveren.
•
De omzet in de horeca zal ook in 2017 verder groeien door toegenomen binnenlandse consumptie en een groei in het inkomend toerisme. De onrust in de
wereld, de aanstaande Brexit, branchevervaging, de opkomst van disruptors
en een steeds kortere levenscyclus van producten en diensten leiden evenwel
tot een uitdagend speelveld voor de branche.
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1.1

Aanbod

Het aantal horecabedrijven blijft maar toenemen. Nederland telde het eerste kwartaal
van 2017 in totaal 49.255 horecabedrijven (exclusief verblijfsrecreatie), een groei
van 3 procent ten opzichte van het eerste kwartaal in 2016. Kijken we wat verder
terug dan is tussen 2012 en 2017 het aantal horecabedrijven met 15 procent gegroeid. Het afgelopen jaar groeide vooral het aantal bedrijven dat actief is in de
eventcatering (+ 14 procent). Ook tussen 2012 en 2017 vertoonde ook deze deelbranche van de horeca de sterkste groei (+43 procent). Het aantal hotels groeide
tussen 2016 en 2017 met 5 procent naar 4.050. Het afgelopen jaar kwamen er
200 hotels bij in Nederland. Het aantal cafés daalt al jaren, het afgelopen jaar nog
eens met 3 procent. Tussen 2012 en 2017 verdween een tiende van alle cafés in
Nederland. Tabel 1.1 bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar
economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI
2008).

ING ziet een hausse van nieuwe eetgelegenheden en
hotels waardoor horeca steeds prominenter aanwezig is
in ons straatbeeld.

Tabel 1.1

Aantal bedrijven in de horeca naar bedrijfscategorie

Horecabedrijven totaal

Hotels

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

42.955

43.235

43.980

45.765

47.685

49.255

3.170

3.295

3.370

3.535

3.850

4.050

Eet- en drinkgelegenheden

39.780

39.940

40.610

42.230

43.835

45.205

Restaurants, andere eetgelegenheden

22.180

22.530

23.045

24.670

25.630

26.375

Restaurants

11.360

11.505

11.735

12.625

12.995

13.305

.

.

11.315

12.040

12.635

13.065

Kantines en catering

6.800

6.945

7.240

7.390

8.210

9.175

Eventcatering

5.635

5.805

6.130

6.265

7.065

8.035

Kantines en contractcatering

1.165

1.140

1.110

1.125

1.145

1.140

10.805

10.470

10.320

10.170

9.995

9.655

Snackbars, ijssalons e.d.

Cafés
Bron: CBS.

NB: Als basis voor elk jaar is het aanbod in het eerste kwartaal genomen
Het totaal aantal horecabedrijven omvat de categorie hotels (SBI 551) en de categorie eet- en drinkgelegenheden
(SBI 56). Binnen de categorie Logiesverstrekking (SBI 55) zijn dus de verhuur van vakantiehuisjes (SBI 5520),
kampeerterreinen (SBI 5530) en overige logiesverstrekking (SBI 5590) buiten beschouwing gelaten.
* voorlopige cijfers
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ING ziet een hausse van nieuwe eetgelegenheden en hotels waardoor horeca steeds
prominenter aanwezig is in ons straatbeeld. De bank ziet wel grote regionale verschillen. Zo stijgt het aantal restaurants in de regio’s Amsterdam en Haarlem het
sterkst, terwijl in Drenthe en Zeeland juist sprake is van een gematigd groeitempo.
Regionale spreiding
Als we meer willen weten over de ontwikkeling van de capaciteit en geografische
spreiding van hotels, kunnen we kijken naar de Statistiek Logiesaccommodaties van
het CBS. Hierbij hebben we het over hotels, motels, pensions, appartementen met
hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en Bed & Breakfasts met ten minste 5
slaapplaatsen op 1 januari. De gegevens uit tabel 1.1 en 1.2 zijn overigens niet met
elkaar te vergelijken omdat de registratie op een andere wijze tot stand komt.
Opvallend is dat tussen 2016 en 2017 het aantal slaapplaatsen (+3,0 procent) en kamers (+2,1 procent) harder groeide dan het aantal accommodaties (+1,1 procent).
Ook op langere termijn zien we dat hotels gemiddeld groter worden en dat tevens
het aantal slaapplaatsen per kamer gemiddeld toeneemt.
Tabel 1.2

Aanbod hotels naar capaciteit
2012

2013

2014

2015

2016

3.505

3.510

3.561

3.525

3.585

3.626

Kamers

110.905

113.813

117.917

118.121

121.021

123.504

Slaapplaatsen

236.823

244.145

252.115

254.589

261.164

268.918

Accommodaties

2017*

Bron: CBS.
* voorlopig cijfer

De meeste hotels vinden we in West-Nederland (45 procent), gevolgd door Zuid-Nederland (22 procent), Oost-Nederland (17 procent) en Noord-Nederland (16 procent).
Het afgelopen jaar groeide in absolute zin het aantal hotels het sterkst in Zuid-Nederland (+24), maar de meeste kamers (+2.123) en slaapplaatsen (+6.563) werden
in West-Nederland toegevoegd. Relatief gezien was de groei in aantal kamers (+5
procent) en slaapplaatsen (+5 procent) het sterkst in Noord-Nederland en in hotels in
Zuid-Nederland (+3 procent) het sterkst. In West-Nederland zijn hotels relatief groot
met gemiddeld 46 kamers per hotel, gevolgd door Zuid-Nederland met gemiddeld
26 kamers per hotel en Oost-Nederland met 25. Hekkensluiter is Noord-Nederland
waar met 19 kamers hotels gemiddeld het kleinst zijn.
Marktperspectief hotels
Vanwege een goed marktperspectief is er veel interesse om nieuwe hotels te bouwen. Dat schrijft ABN AMRO in haar nieuwste Sectorupdate Hotels. Het aantal ingediende bouwplannen voor hotels lag in het afgelopen jaar zelfs op het hoogste punt
sinds 2011. Zeker in de hoofdstad waar de groei van het aantal hotelkamers (+27
procent) de groei van de overnachtingen (+31 procent) niet heeft kunnen bijhouden.
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Tabel 1.3

Aanbod hotels en hun capaciteit naar regio

Nederland

Accommodaties

Kamers

Slaapplaatsen

NoordNederland

OostNederland

WestNederland

ZuidNederland

2015

3.525

572

605

1.577

771

2016

3.585

565

621

1.624

775

2017

3.626

566

621

1.640

799

2015

118.121

10.379

16.034

71.528

20.180

2016

121.021

10.431

16.169

74.136

20.285

2017

123.504

10.962

15.721

76.259

20.562

2015

254.589

23.903

33.902

153.619

43.165

2016

261.164

23.974

33.764

160.069

43.357

2017

268.918

25.159

33.165

166.632

43.962

Bron: CBS.

Ondanks het restrictieve hotelbeleid van de gemeente Amsterdam zitten er nog heel
wat hotelbouwplannen in de pijplijn. De onderzoekers van ABN AMRO verwachten
dat in 2024 de hotels in Amsterdam vol zitten en zien dat investeerders in hotels
hun blik nu ook buiten Amsterdam richten op plekken die voorheen minder interessant werden gevonden. Grote hotelketens nemen hierbij het voortouw. Hotelketens
en investeerders uit onder meer Duitsland en het Midden-Oosten tonen interesse in
nieuwe hotels.
Ontwikkeling lunchrooms
Een opvallende groei maken de lunchrooms door. Binnen deze wat antiek aandoende
term vallen ook concepten als Bagels & Beans of Brownies & Downies. De afgelopen
vijf jaar nam het aanbod toe met 25 procent (+600) naar een totaal van 3 duizend
lunchrooms. Over 10 jaar bekeken steeg het aanbod zelfs met 37 procent, waarmee
het fors voorloopt op de ontwikkeling in de overkoepelende fastservice sector (+16
procent). Dit en meer blijkt uit de publicatie van ‘De Lunchroom in beeld’ van Van
Spronsen & Partners horeca-advies. Van de 3 duizend lunchrooms zijn er 982 aangesloten bij een keten zoals Bakker Bart (189), Subway (172), Delifrance (160), Hema
(123), Multivlaai (105), Bagels & Beans (67), Limburgia (65), Brownies & Downies
(41), Bufkes (37), Vlaamsch Broodhuys (14) of Anne & Max (9). In de toekomst zal
het aanbod verder blijven groeien, met name concepten die zich profileren als ‘groen,
gezond en ambachtelijk’. Ook zal de lunchroom steeds vaker ontbijt gaan aanbieden
omdat ontbijten buiten de deur steeds meer aan populariteit wint. Een andere belangrijke trend in het aanbod is de al enige jaren gaande branchevervaging. Naast
de bakkerijen die de stap maakten naar de lunchroomsector, vormen de koffiebars
en retailzaken ook steeds meer geduchte concurrentie. Verder zal in Nederland de
aankomende jaren het aantal buitenlandse concepten verder toenemen, zoals bijvoorbeeld Exki, Le Pain Quotidien en Freshii.
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Discotheken en clubconcepten
Het aantal discotheken blijft onverminderd hard dalen in Nederland. De afgelopen
vijf jaar is het aantal discotheken in Nederland afgenomen van 226 naar 174, een
daling van 23 procent. De afgelopen tien jaar daalde het aantal discotheken met 44
procent. In de drankensector, waar de discotheek onder valt, daalde het aanbod ook,
echter veel minder fors (6 procent in 10 jaar). Waar veel discotheken het moeilijk
hebben om alleen op vrijdag en zaterdagavond de zaak gevuld te krijgen, zien we
steeds meer clubconcepten in de steden die juist verbreding zoeken met activiteiten
doordeweeks, van ’s ochtends vroeg tot diep in de nacht waarbij eten een steeds
belangrijker onderdeel wordt. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Van Spronsen
& Partners horeca-advies. Discotheken hebben onverminderd last van het grote
aanbod van dancefestivals, poppodia en concepten zoals de Westergasfabriek met
een breed en gevarieerd aanbod voor een breed publiek. In de grote steden wordt
uitgaan in hotelbars ook steeds populairder en bedrijven met een rooftopterras kunnen ‘s zomers rekenen op veel klandizie als ze een dj neerzetten. Ook cocktailbars
worden populair als uitgaansgelegenheid, al is dat wel met name voor het oudere publiek. Tenslotte is bij veel strandpaviljoens het uitgaan een onderdeel van het concept
geworden. Het draait allemaal om beleving en dit maakt het met name in de zomer
lastig voor discotheken om publiek naar zich toe te trekken.

1.2

Vraag

1.2.1 Vrijetijdsactiviteiten horeca
Uit het ContinuVrijeTijdsOnderzoek (CVTO) blijkt dat in 2015 91 procent van de Nederlanders in het achterliggende jaar een of meer uitgaansactiviteiten heeft ondernomen. Bijna 14 miljoen Nederlanders zijn tussen half mei 2014 en half mei 2015
uit eten geweest in een restaurant of eetcafé. Deze activiteit heeft daarmee veruit
de hoogste participatiegraad binnen het cluster ‘uitgaan’ (83 procent). Ook de frequentie is in 2015 gestegen na een dip in 2012. Diegenen die in 2014/2015 zijn
uitgegaan, deden dat gemiddeld 33 keer per jaar. Daarmee komt het totaal aantal
uitgaansactiviteiten op bijna 500 miljoen.

1.2.2 Hotelvakanties van Nederlanders
Tijdens 4,0 miljoen vakanties in eigen land en bijna 7,1 miljoen vakanties in het
buitenland overnachten Nederlanders in een hotel of motel. Het aantal binnenlandse
vakanties in hotels groeit afgezien van een dipje in 2013 al acht jaar op rij. Het
afgelopen jaar groeide dit aantal met maar liefst 7 procent na twee jaar van lichte
groei en stabilisatie. Tussen 2009 en 2017 kwamen er maar liefst 852 duizend binnenlandse hotelvakanties bij.
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Het aantal binnenlandse vakanties in hotels groeit
afgezien van een dipje in 2013 al acht jaar op rij.
Het aantal binnenlandse vakanties in woningen van particulieren groeide met 13 procent nog sterker. Vorig jaar werden 1,8 miljoen binnenlandse vakanties in woningen
van particulieren doorgebracht. Alhoewel ook het aantal binnenlandse vakanties in
appartementen het afgelopen jaar nog mooi groeide (+5 procent), is dit segment
met 247 duizend vakanties van geringe betekenis. Van iets groter belang zijn de
binnenlandse vakanties in pensions en Bed & Breakfasts, met 419 duizend binnenlandse vakanties. Dit segment wist de sterke groei van 2015 (+ 22 procent) in 2016
vast te houden.
In het buitenland hebben de hotels na een mooie winst in 2015 (+5 procent) deze
weer voor een groot deel (-3 procent) in mogen leveren. Toch vinden binnen het
horecasegment de meeste buitenlandse vakanties plaats in hotels (7,1 miljoen), op
ruime afstand gevolgd door appartementen (1,7 miljoen) en woningen van particulieren (1,2 miljoen). De beide laatste logiessegmenten maken een tegenovergestelde
ontwikkeling door; de groei zit vooral in vakanties in woningen van particulieren, +6
procent het afgelopen jaar, terwijl in appartementen de klad zit met een afname van
13 procent het afgelopen jaar. In pensions en Bed & Breakfasts zit een wisselende
ontwikkeling met een krimp in 2016 (-5 procent) tegenover een groei van 4 procent
in 2015.
Tabel 1.4

Vakanties van Nederlanders in binnen- en buitenland
Binnenland
Woning
van particulier

Hotel,
motel

Buitenland

Pension,
bed &
breakfast

Appartement

Woning
van particulier

Hotel,
motel

Pension,
bed &
breakfast

Appartement

x 1000
2012

1.319

3.857

320

257

958

7.395

647

2.073

2013

1.442

3.684

323

276

999

7.112

495

1.911

2014

1.534

3.679

340

234

1.029

7.038

575

2.049

2015

1.572

3.700

415

236

1.127

7.369

601

1.960

2016

1.778

3.952

419

247

1.194

7.137

570

1.699

Bron: ContinuVakantieOnderzoek, NBTC-NIPO Research.

1.2.3 Buitenlandse hotelgasten in Nederland
De hotelsector profiteert in belangrijke mate van de groei van het inkomend toerisme
omdat buitenlandse gasten vaak in hotels overnachten. Toch zakt de groei wat in.
Drie jaar geleden groeide het aantal buitenlandse gasten in hotels nog met 10 procent, in 2015 met 7 procent en dit jaar met 6 procent. Het overgrote deel van de
buitenlandse hotelgasten komt uit Europa (76 procent). De sterkste groei kwam in
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2016 uit Amerika (+9 procent). Uit Azië kwamen na een opmerkelijk sterke groei in
2015 (+ 15 procent), in 2016 minder gasten (-3 procent). Met een groei van 6 procent bereikte het aantal Europese hotelgasten een record van 9,4 miljoen. Het aantal
hotelgasten uit Oceanië en Afrika groeide met respectievelijk 6,5 procent en 6,3
procent ook mooi, maar vanwege de lage aantallen (197 duizend en 135 duizend)
zijn deze werelddelen van minder belang voor de Nederlandse hotellerie.
In de top vijftien van hotelgasten zien we logischerwijze veel Europese landen. Duitsland voert de boventoon met ruim 2,4 miljoen vakanties, en alweer een aanzienlijke
toename (+10 procent), gevolgd door het Verenigd Koninkrijk met 1,9 miljoen vakanties (+4 procent) en op een derde positie België met 1,3 miljoen vakanties en
een sterke groei (+10 procent). Opmerkelijk is de sterke groei van gasten uit de
Verenigde Staten (14 procent) en de afname van het aantal Chinezen (-3 procent) in
Nederlandse hotels. Uit de top 15 verdwenen de afgelopen jaren Rusland, Brazilië en
Japen. Nieuwkomers waren Israël, Polen en Ierland.

Tabel 1.5

Buitenlandse gasten in Nederlandse hotels, naar herkomst
2012

2013

2014

2015

2016

x 1.000
Totaal buitenland

9.725

10.017

10.978

11.766

12.409

Europa exclusief Nederland

7.286

7.545

8.276

8.848

9.370

Totaal Amerika

1.372

1.327

1.421

1.495

1.635

Totaal Azië

790

866

965

1.110

1.072

Totaal Oceanië

166

161

185

185

197

Totaal Afrika

112

119

132

127

135

1 Duitsland

1.680

1.782

2.036

2.211

2.425

2 Verenigd Koninkrijk

1.575

1.595

1.753

1.855

1.924

3 België

916

972

1.093

1.193

1.317

4 Verenigde Staten

971

919

984

1.026

1.174

5 Frankrijk

585

603

652

670

706

6 Italië

430

437

482

523

510

7 Spanje

417

385

385

420

433

8 China

170

192

209

279

248

9 Zwitserland

206

210

232

245

238

10 Ierland

94

92

102

118

177

11 Canada

137

139

142

154

154

12 Australië

140

132

146

146

152

95

104

115

136

149

137

134

135

147

149

90

99

117

137

144

13 Polen
14 Zweden
15 Israël
Bron: CBS.
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1.2.4 Segmentatie
Cafés, discotheken en strandpaviljoens moeten veel scherpere keuzes in hun concept maken om nog succesvol te zijn. Gasten zoeken vooral gelijkgestemden en
moeten een klik voelen met andere gasten. “Een café voor iedereen is een café voor
niemand”, schrijven de onderzoekers van GfK die namens KHN onderzoek deden
naar het favoriete avondje uit van de Nederlanders. Uit de resultaten blijkt dat mensen het belangrijk vinden dat er een klik is met de andere gasten. De kunst zit dus
in het slim bij elkaar brengen van gelijkgestemden door het doorlopend activeren en
faciliteren van sociale “events”, te blijven inspireren en routine te voorkomen. Steeds
vaker is een goed en verrassend aanbod in food een element dat hierbij onmisbaar
is; food blijkt een belangrijke “verbinder”. Op basis van de resultaten presenteert
GfK zes consumentengroepen met elk hun specifieke wensen en verwachtingen ten
aanzien van het ultieme avondje uit.
Avonturiers - blijven verrassen, maar gezelligheid voorop
De avonturier is de typische cafébezoeker. Food is bij deze groep ondergeschikt
maar als ze iets pakken moet het wel van goede kwaliteit zijn. Deze groep bevat veel
werkzame personen en het betreft vaker mannen. De groep is middelbaar opgeleid
en heeft een gemiddeld inkomen.
Open-minded – wil uitgedaagd worden want ze willen ontdekken
De Open-minded laten zich graag uitdagen. Ze zoeken het liefst de scherpe randjes
op in muziek, eten en drinken. Deze groep bevat relatief meer jongeren en studenten, leeftijd ligt tussen de 20 en 40 jaar en herbergt vooral veel hoogopgeleide
vrouwen in stedelijke gebieden.
Dromers – willen lekker samen bijkletsen
De Dromers komen om lekker samen bij te kletsen en willen dan ook graag zitten.
Het moet vooral niet te gek voor deze groep. Deze groep bevat veel jongeren met
een gemiddelde leeftijd tussen de 15 en 29 jaar en betreft vaker vrouwen. De groep
is vaker laag opgeleid, rookt duidelijk vaker en heeft een laag tot gemiddeld inkomen.
Kwaliteitszoekers - alleen het beste is goed genoeg
De Kwaliteitszoekers zijn kritisch maar als gevolg van de demografische opbouw
van ons land een factor om rekening mee te houden. Deze groep weet wat er te
koop is en kiest dan ook weloverwogen voor kwaliteit. Ook lijken tijd en geld geen
echte belemmeringen zolang men maar op de wenken wordt bediend. Deze groep
bevat zowel mannen als vrouwen ouder dan 40 jaar met een bovenmodaal inkomen
en een hoger opleidingsprofiel. Hebben een voorkeur voor rustige muziek die op de
achtergrond blijft.
Ouders van Nu – willen het vooral makkelijk hebben
De Ouders van Nu zitten in een overgangsfase. Door gebrek aan tijd en goede (kinder)voorzieningen komt deze groep minder vaak dan ze zelf graag zien. Deze groep
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bevat veel werkzame personen met gezinnen met veelal een gemiddelde opleiding
en modaal inkomen.
Huiselijken - doe maar gewoon
De Huiselijke komt wel over de vloer maar voelt zich niet helemaal thuis in het café,
vaak is nu de aanleiding een uitnodiging voor borrel of receptie. Zij voelen zich het
meest veilig in het comfort van hun eigen huis en zullen het zelden erg laat maken.
De gemiddelde leeftijd ligt boven de 50 jaar en het betreft iets vaker vrouwen dan
mannen. Bovendien is het opleidingsniveau en inkomen over het algemeen wat lager.

1.3

Economisch

1.3.1 Omzet
In 2016 heeft de horeca 6,5 procent meer omgezet dan een jaar eerder. Dat is de
grootste omzetgroei in 16 jaar tijd. De omzet in de horeca groeit al zes jaar op rij en
staat nu op 18,2 miljard euro. Tussen 2010 en 2016 is de omzet in de Nederlandse
horeca met een kwart gegroeid. Vooral in kwartalen twee en drie groeide de omzet
sterk maar ook het eerste kwartaal groeide de omzet de afgelopen zeven jaar. De
voor prijsontwikkeling gecorrigeerde omzet lag in 2016 3,9 procent hoger dan een
jaar eerder. De snackbars behaalden in 2016, met 9,4 procent, de hoogste omzetgroei binnen de horeca. Bovendien was het de sterkste omzetgroei van snackbars
sinds het begin van deze meting. Restaurants boekten in 2016 6,4 procent meer
omzet, gevolgd door cafés met 5,8 procent en hotels met 4,9 procent.

Tussen 2010 en 2016 is de omzet in de Nederlandse
horeca met een kwart gegroeid.
Ook in het eerste kwartaal van 2017 hield de groei van de omzet aan. Met een groei
van 6,4 procent in het eerste kwartaal van 2017 was dit na 2016 (+7,0 procent) een
van de beste eerste kwartalen in jaren. Vijf van de zes branches binnen de horeca
boekten, net als vorig kwartaal, meer omzet. De groei is wederom het grootst bij
snackbars, lunchrooms en ijssalons (10,2 procent). Daarvan kwam 6,6 procent voor
rekening van het aantal verkochte consumpties. De volumestijging is nu acht kwartalen achtereen positief. De restaurants volgden met 8,2 procent en de hotels deden
het ook goed met 7,9 procent groei. Al bijna vier jaar groeit de omzet van hotels elk
kwartaal ten opzichte van een jaar eerder. De groei nam sinds het derde kwartaal van
2015 langzaam af, maar neemt nu weer drie kwartalen toe. De cafés, inclusief koffiebars en eetcafés, deden met 4,3 procent opnieuw goede zaken. De enige negatieve
ontwikkeling (-0,8 procent) deed zich voor bij de kantines en catering.
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Tabel 1.6

Omzetontwikkeling in de horeca, waarde ten opzichte van een jaar eerder
Traditionele
Horeca

Hotels

Restaurants

Snackbars,
ijssalons e.d.

Kantines en
catering

Cafés

-0,5

%
2010

-1,1

2,4

-4,3

0,1

2,3

2011

4,8

4,6

5,1

7,8

2,2

1,9

2012

1,1

1,0

2,8

1,9

0,6

-2,5
-2,1

2013

0,9

0,6

3,1

0,6

-0,8

2014

5,3

6,1

6,6

5,4

6,1

2,1

2015

5,9

6,5

7,5

5,0

5,0

2,8

2016

6,5

4,9

6,4

9,4

5,0

5,8

Bron: CBS.

Regionaal
Horecabedrijven in grote en middelgrote steden presteerden tussen 2011 en 2015
aanzienlijk beter dan horecagelegenheden buiten de stad. Met bijna 20 procent meer
omzet in deze periode was de omzettoename van de horeca in de 36 grootste
Nederlandse steden twee keer zo groot dan daarbuiten. Dit blijkt uit onderzoek van
het CBS in opdracht van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Tussen 2011 en 2015
kampten horecabedrijven in stedelijke gebieden alleen in het eerste kwartaal van
2013 met een omzetafname (-1,3 procent). In de overige kwartalen nam de omzet
toe ten opzichte van een jaar eerder. Horecabedrijven buiten de stad kenden vier
kwartalen met dalende omzetten. Ook in de succesvolle jaren 2013 tot en met 2015
groeide de omzet in het landelijk gebied bij horecabedrijven minder snel dan bij de
stedelijke collega’s.
Omzet bedrijven
De 100 grootste horecabedrijven van Nederland zijn vorig jaar sterk gegroeid. De
omzet steeg met 9,5 procent naar 6,86 miljard euro. Een kwart van de bedrijven
groeide met dubbele cijfers. Dat blijkt uit de Horeca Top 100 van Misset Horeca.
Onbetwist op nummer 1 staat McDonald’s met een omzet van 732 miljoen euro
(+8,6 procent) en het gat met nummer twee Van der Valk flink wist te vergroten. Van
der Valk groeide met 4,5 procent naar een omzet van 632 miljoen euro maar het
verschil met nummer 1 groeide naar 100 miljoen euro. Op grote afstand staat nummer 3, NS Stations Retailbedrijf, met een omzet van 361 miljoen euro en een groei
van 11,1 procent. Op plaats vier staat Landal GreenParks (329 miljoen euro / +7,8
procent) en op de vijfde positie AccorHotels (276 miljoen euro / +15,6 procent). Op
de 100ste plaats staat Blooming met 7,6 miljoen euro omzet. Van alle bedrijven in
de top 100 realiseerden slechts acht bedrijven in 2016 minder omzet in vergelijking
met 2015.
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1.3.2 Prijzen
In Nederland zijn hotels en restaurants ruim 9 procent duurder dan gemiddeld in de
EU. Ons land staat daarmee samen met Duitsland op een gedeelde negende positie

Figuur 1.1

Omzetontwikkeling Nederlandse traditionele horeca (index, 2010 = 100)
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Bron: CBS.

in de EU. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe Eurostatcijfers over prijzen in
2016. Van de vijf populairste zomervakantielanden betaal je in Griekenland het minste voor hotelovernachtingen en restaurantbezoeken. Griekse hotels en restaurants
zijn 19 procent goedkoper dan gemiddeld in de Europese Unie. In zomervakantieland
nummer 1 Frankrijk is overnachten in hotels en uit eten gaan nog duurder dan in
Nederland. In Frankrijk betaal je gemiddeld 17 procent meer dan in de gehele EU. In
Duitsland liggen de prijzen in hotels en restaurants gelijk aan die in Nederland, negen
procent boven het gemiddelde in de EU. Voor overnachten en restaurantbezoek
betaal je in België 17 procent meer dan het gemiddelde. In andere populaire vakantielanden van Nederlanders liggen de prijzen een stuk lager dan het EU-gemiddelde.
In Spanje 14 procent lager, in Griekenland 19 procent. In Oostenrijk met 3 procent
en Italië met 4 procent wel boven het Europees gemiddelde, maar goedkoper dan
in Nederland.
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De gemiddelde kamerprijs in een Nederlandse hotelaccommodatie was in 2016 een
geschatte € 104 per nacht, variërend van € 88 gemiddeld voor een driesterrenhotel tot € 208 gemiddeld voor een vijfsterrenhotel. De prijzen liggen in Amsterdam
beduidend hoger.

1.3.3 Bezetting
In totaal behaalden Nederlandse hotels buiten Amsterdam in 2016 een bezettingsgraad van 58 procent: ruim zes procentpunten hoger dan in 2012. De bezettingsgraden van hotels aan de kust (Waddeneilanden en badplaatsen aan de Noordzee) waren
relatief hoog: gemiddeld 64 procent. De hotels in Amsterdam zelf zitten een stuk
voller. In 2016 was de bezettingsgraad daar 82 procent . De hoofdstedelijke hotels
zijn bovendien winstgevender dan de hotels in de rest van Nederland. De gemiddelde
operationele winstmarge die hotels behalen is 22 procent. In Amsterdam liggen de
marges hoger dan daarbuiten. Hotels proberen hun winst te verhogen door meer
rechtstreekse boekingen te scoren. Momenteel gaat ongeveer een derde van de
afzet van hotels via OTA’s (Online Travel Agency), internetplatformen zoals Booking.
com. Hotels dragen van die boekingen circa 18 procent af aan de OTA’s.

1.3.4 Werkgelegenheid
Met de omzet- en volumegroei is ook de werkgelegenheid in de horeca toegenomen.
In totaal vinden 387 duizend mensen er een baan. Aan het eind van het eerste kwartaal stonden bijna 16,5 duizend vacatures open. Dat is bijna gelijk aan het record van
16,8 duizend van het tweede kwartaal 2007. Het is in de horeca overigens gebruikelijk dat in het eerste kwartaal het aantal openstaande vacatures toeneemt. Het aantal
vervulde vacatures kwam met 22 duizend dicht in de buurt van het oude record van
het tweede kwartaal van 2006 (23 duizend).

1.3.5 Ondernemersvertrouwen
Het ondernemersvertrouwen in de horeca steeg in het eerste kwartaal van 2017
naar recordhoogte. De stemmingsindicator staat nu op +20. In het vorige kwartaal
was het ondernemersvertrouwen in de horeca +15. Het ondernemersvertrouwen is
positief sinds het tweede kwartaal van 2014. Per saldo verwacht 45 procent van de
horecaondernemers voor het tweede kwartaal een toename van de omzet, tegen 33
procent in hetzelfde kwartaal vorig jaar.
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Figuur 1.2

Ondernemersvertrouwen in de horeca
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1.4

Deeleconomie

De meest opmerkelijke ontwikkeling in de horeca is de sterke opkomst van de toeristische verhuur door particulieren. Een bestaand fenomeen waar pensions en Bed
& Breakfasts jarenlang een bescheiden rol speelden, maar zich met de opkomst van
de platforms ontwikkelde tot een disruptief fenomeen. Marktleider en veelbesproken
is Airbnb. Overheden zitten met de snelle opkomst van deelplatforms in een spagaat. Aan de ene kant wil een (lokale) overheid graag innovaties in de deeleconomie
stimuleren. Deze innovaties hebben geen baat bij verregaande en ouderwetse weten regelgeving en zouden hierdoor slechts worden beperkt. Aan de andere kant is
er sterk de behoefte om gebruikers en betrokkenen te beschermen tegen fraude,
niet-geclassificeerde en onbekwame aanbieders weren, oneerlijke concurrentie voorkomen maar ook om duidelijk te stellen wie verantwoordelijk is voor de te leveren
diensten en wie (toeristen)belasting moet betalen.

Overheden zitten met de snelle opkomst van
deelplatforms in een spagaat.
Aanbod in Amsterdam en de kust
In 2016 werden in Amsterdam bijna 1,7 miljoen overnachtingen geboekt via Airbnb.
Een stijging van maar liefst 125 procent ten opzichte van 2015. Het marktaandeel
explodeerde hierdoor van 5,4 procent naar 10,7 procent in vergelijking met hotels. In
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Den Haag en Rotterdam zijn voor de eerste keer de Airbnb-activiteiten geanalyseerd.
Het marktaandeel lag hier respectievelijk op 7,3 procent en 6,5 procent. Dit blijkt uit
een gezamenlijk onderzoek van Colliers International en Hotelschool The Hague naar
Airbnb in Nederland. De activiteiten van Airbnb spelen zich vooral af in het centrale
deel van Amsterdam. 64 procent van de overnachtingen wordt geboekt in vijf wijken:
Centrum-West, De Baarsjes & Oud-West, Centrum-Oost, De Pijp en Westerpark. In
tegenstelling tot wat Airbnb stelt, verspreiden toeristen zich dus niet door de hele
stad. Particuliere verhuur speelt zich niet alleen af in de grote steden. Aan de Nederlandse kust bevinden zich ruim 3.100 Airbnb’s. Omgerekend naar aantal Airbnb’s per
1.000 inwoners zijn Ameland (24,8), Veere (22,1) en Zandvoort (21,9) koploper. Ter
vergelijking, Amsterdam telt 27,7 Airbnb’s per 1.000 inwoners. In 2016 bestond volgens InsideAirbnb het aanbod in de Zeeuwse kustgemeenten meestal (78 procent)
uit gehele woningen. Omdat aan de kust de meeste Airbnb’s in toeristische gebieden
staan, zijn er weinig klachten. Beleid is er nauwelijks en de beleidsmakers staan nu
op een kruispunt. De populariteit van Airbnb is niet geheel onlogisch, er is veel geld
mee te verdienen. Een gemiddelde host verdiende in 2016 ruim 6.000 euro per jaar
aan de verhuur.
Concurrentie met regulier aanbod
Ruim 16 procent van de aanbieders, zoals hotels, bungalowparken en campings,
heeft in 2016 concurrentie ondervonden van het aanbod op sites als Airbnb, HomeAway en Wimdu. Dit geldt met name voor hotels (24 procent) en in mindere mate
voor groepsaccommodaties (4 procent) en campings (6 procent). Accommodaties in
de vier grootste gemeenten en in Maastricht ervaren naar verhouding meer concurrentie dan accommodaties in andere steden.
Weerstand en regels
Met de massa komt ook de weerstand en volgen langzaam maar zeker de regels. In
Amsterdam komen meerdere problemen samen. Zo is het al erg druk in de binnenstad en heeft de gemeente in een poging het aantal toeristen terug te dringen nieuwe
hotelbouwplannen vrijwel onmogelijk gemaakt. Dat beleid wordt doorkruist door ongebreidelde particuliere verhuur. Daarnaast spelen overlast en sociale ongewenste
ontwikkelingen in de hoofdstad een nadrukkelijke rol. Om die het hoofd te bieden
wil Amsterdam dit najaar een meldplicht invoeren voor particulieren die hun woning
incidenteel aan toeristen verhuren. In Vlaanderen bestaat al langer een meldplicht die
onlangs nog is gemoderniseerd. Daar worden eisen aan de verhuurder gesteld en
moet een onafhankelijk bureau de brandveiligheid controleren. Daarmee gaan onze
Vlaamse buren een stuk verder dan Nederland, maar zorgt de regelgeving in Vlaanderen wel voor een gelijk speelveld en een betere veiligheid voor de gasten. Aan de
registratie bij Toerisme Vlaanderen zijn geen kosten verbonden. Logiesverstrekkers
die zich niet aan de regels houden, riskeren een boete en bij onveilige situaties mag
Toerisme Vlaanderen de accommodatie direct sluiten.
Op de maximale verhuurtermijn van 60 dagen in Amsterdam wordt inmiddels streng
gehandhaafd en ook de bestuurlijke boetes voor illegale hotels werden verhoogd
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naar 20.500 euro voor een eerste overtreding. Het budget voor handhaving is dit
jaar verdrievoudigd en dat werpt met 2 miljoen euro aan boetes in de eerste jaarhelft
van 2017 zijn vruchten af. Amsterdam heeft verder met Airbnb afgesproken dat
woningen na 60 dagen verhuur automatisch van het platform worden gehaald. Dat
betekent overigens niet dat woningen niet meer dan 60 dagen worden verhuurd,
omdat aanbieders van platform kunnen wisselen.
De in Amsterdam prima functionerende kliklijn mag voor wat betreft brancheorganisatie KHN landelijk worden ingevoerd. KHN wil dat iedereen die commercieel slapen,
eten of recreatie aanbiedt zich aan de wet- en regelgeving moet houden en dat er een
landelijke meldplicht moet worden ingevoerd voor particuliere verhuur.
De Tweede Kamer heeft onlangs een motie aangenomen om de regering aan te
sporen gemeenten te ondersteunen die toeristische verhuur door particulieren willen
reguleren. Volgens de Tweede Kamer kan de verhuur via online platforms als Airbnb
leiden tot oneigenlijk gebruik van de woonruimte, overlast en illegale hotelvorming.
Ze zien ook dat gemeenten toeristisch verhuur via online platforms willen reguleren
en dit effectief willen handhaven. Ze verzoeken de regering dan ook om de gemeenten behulpzaam te zijn bij de ontwikkeling van een juridisch instrumentarium
om toeristisch verhuur te kunnen reguleren en te handhaven en de Kamer spoedig
te informeren over welk (aanvullend) instrumentarium wordt gekozen of ontwikkeld.
Tegenstanders van de ongebreidelde groei van de deelplatforms krijgen inmiddels uit
wetenschappelijke hoek ammunitie aangeleverd. Volgens het gerenommeerde onderzoeksbureau Rathenau Instituut genereert de opkomst van online deelplatformen dan
wel werkgelegenheid, stimuleert het ondernemerschap en innoveert het bestaande
sectoren, maar tegelijkertijd komen publieke waarden onder druk te staan, zoals
consumentenbescherming, openbare orde en privacy. Om de deel- en kluseconomie
in goede banen te leiden, adviseert het instituut daarom om de positieve effecten van
nieuwe praktijken te stimuleren en de negatieve effecten te beperken. Met het oog
op de positieve effecten moet de overheid deelplatformen in de beginfase voldoende
ruimte geven om zich te ontwikkelen. Vanwege de neiging van platformen om zich
te ontwikkelen tot een monopolie moet de overheid beleid maken om te voorkomen
dat publieke waarden in het geding komen. Ten eerste zou de overheid de juridische
status van deel- en klusplatformen moeten verhelderen. Verder zou de overheid een
vertrouwde derde partij kunnen aanstellen voor toezicht op het platform, op een
manier die de privacy van deelnemers waarborgt. Tenslotte zou gestimuleerd moeten worden dat beoordelingen op platformen betrouwbaar en meeneembaar zijn. In
hoofdstuk 3 van deel 1 van dit Trendrapport gaan we nader in op de bevindingen van
het Rathenau Instituut.
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1.5

Verwachtingen 2017

De drie grootste Nederlandse banken brengen elk periodiek een visie uit op de Nederlandse horeca. Hier presenteren we in drie separate paragrafen van elke bank
hun meest recente visie die ze in het voorjaar van 2017 hebben uitgebracht. Samenvattend zien alle banken een stabiele omzetgroei in het vooruitzicht door toegenomen binnenlandse consumptie en een groei in het inkomend toerisme. De onrust in
de wereld, de aanstaande Brexit, branchevervaging, de opkomst van disruptors en
een steeds kortere levenscyclus van producten en diensten leiden evenwel tot een
uitdagend speelveld voor de branche. Voor bedrijven zijn onderscheidend vermogen
door ligging en concept, het realiseren van een goede online profilering en het strak
sturen op personeelskosten en inkoop in combinatie met goed revenue management
de belangrijkste kritische succesfactoren om rendabel te blijven.

1.5.1 ING
De horeca profiteert volgens ING volop van de economische groei in Nederland en de
ons omringende landen. Na een sterk begin van 2017 verwacht het ING Economisch
Bureau dat het omzetvolume in de horeca dit jaar met 5 procent groeit. Consumenten eten, drinken en slapen weer vaker buiten de deur en zijn bereid om per bezoek
meer uit te geven. Door de positieve ontwikkeling van de bestedingen draait de
horeca op volle toeren. Het aantal restaurants en eetgelegenheden voor een snelle
hap groeit snel en beide branches doorbreken dit jaar de grens van 15.000 vestigingen. Voor de hotellerie komt de grens van 5.000 vestigingen gestaag dichterbij,
terwijl de groei van het particuliere aanbod via platforms als Airbnb ook al fors is.
Alleen de cafés vallen uit de toon. Door veranderend consumentengedrag zijn er
namelijk steeds minder cafés en hun aantal krimpt richting de 10.000. De cafés die
overblijven hebben onderling wel weer wat meer omzet te verdelen. Ondernemers
putten vertrouwen uit vier opeenvolgende jaren van groei wat leidt tot een hausse van
nieuwe eetgelegenheden en hotels. Volgens de bank is voor minder dan 1 op de 10
bedrijven een gebrek aan gasten momenteel nog een belemmering, vier jaar terug
had nog 1 op de 3 bedrijven daar nog last van.

1.5.2 Rabobank
De horeca en recreatie profiteren in de visie van de Rabobank momenteel maximaal
van de gunstige economische ontwikkelingen. Toenemende particuliere consumptie
heeft een positieve impact op de vraag in de markt en de verwachting is dan ook dat
de groei in 2017 verder doorzet met 2,4 procent. Naast een toename van de binnenlandse bestedingen speelt ook de structurele groei van buitenlandse toeristen in
Nederland een belangrijke rol. Deze groei zal naar verwachting wel afvlakken door de
impact van Brexit en de toegenomen terroristische dreiging in Noordwest-Europa. De
horeca heeft echter het tij mee. De verwachting is dat toerisme alleen maar verder
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zal groeien en ook de Nederlandse consument gaat meer buiten de deur werken,
eten en recreëren. Met name in de grote steden profiteert de horeca, hoewel er
sprake zal zijn van toenemende concurrentie vanuit de retail. Supermarkten, warenhuizen en modewinkels investeren meer en meer in food- en belevingsconcepten om
de consument te blijven trekken. Tegelijkertijd volgen consumententrends elkaar zo
snel op, dat wat vandaag in is, morgen weer uit kan zijn. De levenscyclus van producten en concepten staat daarmee onder druk. Dit leidt in combinatie met toenemende
concurrentie, ook vanuit disruptieve nieuwkomers zoals Airbnb, tot een uitdagend
speelveld en een neutraal sentiment.
Voor de langere termijn ontwikkelt Nederland zich volgens de Rabobank in toenemende mate tot een waar ‘leisureland’. We gaan meer buitenshuis eten, op meerdere momenten van de dag, gaan meer dagen of weekendjes weg en het nieuwe (flex)werken
zorgt voor toenemende zakelijke vraag. Locatie wordt wel steeds belangrijker om tot
een succesvolle exploitatie te komen. Ondernemingen die niet op een A-locatie of in
een sterke regio gevestigd zijn, zullen moeten investeren in een uniek en onderscheidend concept. De concurrentie vanuit branchevreemde spelers zal in de toekomst
alleen maar intensiever worden, met name vanuit online boekings- en reserveringsplatforms en de grote foodretailers. De verwachting is dan ook dat de grote horeca-,
leisure- en reisketens intensiever zullen gaan samenwerken of fuseren om zo een
blok te vormen tegen de opkomst van deze gamechangers. Als tegenreactie zullen
aan de onderkant van de markt steeds meer kleinschalige, particuliere initiatieven
ontstaan waar duurzaamheid, authenticiteit en vakmanschap weer centraal staan.

Ondernemingen die niet op een A-locatie of in een
sterke regio gevestigd zijn, zullen moeten investeren in
een uniek en onderscheidend concept.
Drinkgelegenheden
De Rabobank verwacht dat de branche Drinkgelegenheden in 2017 stabiliseert met
een beperkte volumegroei in het vooruitzicht. Traditionele concepten zoals cafés
hebben het evenwel moeilijk. De consument kiest steeds vaker voor verrassende
concepten waar beleving en uniciteit centraal staan. Veel cafés bieden simpelweg
een te weinig onderscheidend product en moeten het nog hebben van het traditionele
pilsje dat tegen een te hoge prijs wordt verkocht. Ligging en vooral concept worden
daardoor belangrijker. Dus komt het steeds vaker aan op de creatieve kwaliteiten
van de ondernemer. Het is essentieel voor drankverstrekkers om uit te blinken en
te specialiseren, denk dan aan speciale biercafés of koffiebars. Ook de combinatie
met food doet het goed; veel cafés ontwikkelen zich tot eetcafé omdat steeds meer
consumenten afspreken daar waar ook gegeten kan worden. De foodservicemarkt
wordt zo een serieuze concurrent. Per saldo blijft de branche door de toenemende
concurrentie een vechtersmarkt en voor veel ondernemers is het lastig een goed
rendement te realiseren.
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Eetgelegenheden
Eetgelegenheden, zoals restaurants, lunchrooms en cafetaria’s, zullen in 2017 volgens de Rabobank profiteren van een aantrekkende conjunctuur en toenemende
particuliere consumptie. Hierdoor zal de groei van het volume rond de 2,5 procent
uitkomen. De consument blijft echter gevoelig voor kortingsacties en de nieuwste
trends. En deze trends volgen elkaar steeds sneller op: wat vandaag in is, kan morgen weer uit zijn. De levenscyclus van veel producten en concepten staat zo onder
druk. Tegelijkertijd zien we een verschuiving van de vraag naar andere, veelal branchevreemde aanbieders. Zo integreren detaillisten food-concepten in hun winkels om
meer klantbeleving te creëren en de verblijfsduur in hun winkels te verlengen. Ook
vanuit de supermarkten neemt de concurrentie toe. Ondertussen groeit ook in de
sector zelf het aanbod van restaurants, lunchrooms, koffiebars en (fast)foodconcepten. Maar de concurrentie vanuit andere branches en online aanbieders zal verder
toenemen. De consument heeft minder tijd, zoekt gemak en wil dus ontzorgd en
verrast worden. Duidelijk zichtbaar is de opkomst van ‘fast-casual’ concepten, veelal
door grootschalige ketens ontwikkeld; eetgelegenheden met een restaurant-kwaliteit
product, echter met een duidelijk concept, snelle service en scherpe pricing. Ondertussen zullen online platforms zoals Iens of Thuisbezorgd.nl de wensen van de klant
met behulp van big data verder in kaart brengen en hen continu verleiden om via hen
te consumeren. Kwaliteit en gastheerschap zijn voor de consument vanzelfsprekend
en daarmee geen onderscheidende factor meer. Locatie in combinatie met het juiste
concept is vaak doorslaggevend in de mate van succes. Grootste uitdaging daarbij is
het toenemend tekort aan goed personeel. Door alle dynamiek is het sentiment voor
komend jaar en de lange termijn neutraal, ondanks de toenemende vraag.
Hotels
Na een goed 2016 zal volgens de Rabobank de vraag naar hotelkamers in 2017 met
2 tot 3 procent verder groeien. Deze groei komt door de aantrekkende economie en
de structurele groei van het aantal buitenlandse toeristen. Van dit laatste profiteren
echter vooral de regio Amsterdam en de kustgebieden, hoewel voor Amsterdam
een afvlakking van de groei verwacht wordt door toedoen van de Brexit en de terreurdreiging in Noordwest-Europa. Desondanks blijft de hotelbranche een uitdagende
markt met intense concurrentie waarbij consumenten vaker op vakantie maar gevoelig zijn voor kortingsacties. Tegelijkertijd neemt het aanbod van hotels structureel toe
door nieuwe hotels en uitbreidingen van bestaande hotels. Daarnaast ervaren hotels
de groeiende concurrentie van branchevreemde aanbieders zoals vakantieparken
met unieke accommodaties, de vele Bed & Breakfast-concepten en particulieren die
via deelplatforms hun woning (deels) verhuren. Zo opende de Efteling dit jaar haar
tweede bungalowpark met hotel met 400 bedden en gaat de Plopsagroep in het
Belgische De Panne een hotel bouwen met 130 kamers en 500 bedden. Opvallend
is dat 40 procent van de omzet bij Plopsa uit het zakelijke segment moet komen.
We zien ook in toenemende mate touroperators in hotels investeren. Recent nog
Thomas Cook in twee boetiekhotels op het Griekse eiland Kos. Overall is er sprake
van een gematigd positief sentiment in de markt; het gevolg van een stijgende vraag
met toenemende concurrentie. Buiten Amsterdam zal er sprake zijn van toenemende
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verzadiging. Met name 3- en 4-sterrenhotels met een ‘standaard’ aanbod en de traditionele conferentiehotels, gelegen buiten de grote steden, komen structureel in de
problemen. Aangezien steeds meer boekingen via online boekingssites verlopen,
tegen scherpe prijzen en hoge provisies, komen marges verder onder druk te staan.
Onderscheidend vermogen door ligging en concept, het realiseren van een goede
online profilering en het strak sturen op met name personeelskosten en inkoop in
combinatie met goed revenue management (onder meer toepassen van dynamic
pricing) zijn de belangrijkste kritische succesfactoren om rendabel te blijven.

1.5.3 ABN AMRO
Ook ABN AMRO is positief over de Nederlandse hotelmarkt. Na een omzetgroei
van 5 procent in 2016 gaat de bank voor 2017 en 2018 uit van een omzetgroei
van 3 procent. Daarbij spelen de economische omstandigheden (in belangrijke herkomstlanden) een grote rol. Dankzij de aanhoudende groei van het toerisme zijn de
bezettingsgraden van hotels in de afgelopen jaren gestegen. Echter is niet alles goud
wat er blinkt voor hotels. De concurrentie is groot. Voor hoteliers die nu niet onderscheidend genoeg zijn, is het belangrijk keuzes te maken. Daarmee voorkomen deze
hoteliers dat zij niet bestendig zijn tegen een onverhoopte dip in het toerisme en/of in
de economie. Dat geldt zeker voor hotelvestigingen op minder toeristische plekken.
Hotels maken volgens ABN AMRO een verschuiving richting luxesegment. Het aantal
plannen voor zwembaden, fitnesscentra en/of andere vormen van wellness lagen
vorig jaar op een recordniveau. De bank ziet kansen voor hotels die deze aspecten
goed weten te vermarkten, maar ook voor budgethotelketens die zich richten op het
bieden op een optimaal gemak tegen een relatief lage prijs. Hoteliers proberen via
verbeteringen op de eigen website en loyaliteitsprogramma’s meer directe boekingen te scoren; nu gaat ongeveer een derde via online travel agencies. Over die boekingen draagt een hotel circa 18 procent af. Hotels moeten in de visie van de bank
investeren in het verhogen van de loyaliteit van winstgevende gasten. Wie begrijpt
hoe de winstgevendheid en loyaliteit samenkomen voor het beste resultaat onder de
streep, kan zijn loyaliteitsprogramma daar effectiever op inrichten.
Nadat de verkoopvolumes van restaurants 4,7 procent stegen in 2016, verwacht
ABN AMRO een stijging van 4,5 procent in 2017. De positieve economische omstandigheden spelen deze branche in de kaart. Een lage toetredingsdrempel en veel
concurrentie zorgen voor een relatief groot verloop in de restaurantbranche. Locatie,
concept, service en doelgroep bepalen onder andere het succes van restaurants.
Voor restaurants is het gunstig dat de behoefte van de consument om buitenshuis
te dineren in de afgelopen jaren groeide. Toch vindt 72 procent van de Nederlanders uit eten gaan nog steeds te duur. Volgens ABN AMRO is er nog een wereld te
winnen door de verkoop van bijgerechten, drankjes en desserts te stimuleren. Ook
met gevarieerde porties worden effectief nieuwe doelgroepen aangesproken, zoals
gezinnen. Bovendien brengt dit kansen voor maaltijdbezorging met zich mee. Restaurants moeten meer transparantie en lef tonen in de prijsbepaling door bijvoorbeeld
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koffie en frisdranken in verschillende maten, vormen en dus ook (lagere) prijzen aan
te bieden.

1.6

Trends in de horeca

Wil de horeca de positieve beweging blijven voortzetten, dan dient rekening te worden gehouden met nieuwe trends en ontwikkelingen. Deze bewegen zich op het vlak
van innovatie, ondernemen en ontwikkelingen in vraag en aanbod. We sluiten deze
paragraaf af met een blik op het hotel van de toekomst dat hotels.com door Dr.
James Canton van The Institute for Global Futures heeft laten schetsen.
Online
Er wordt veel geklaagd over de percentages die online travel agents vragen voor
boekingen. Maar je kunt ook gebruikmaken van hun enorme database met marktinformatie. Zo heeft Trivago een dashboard voor hoteliers ontwikkeld waarmee ze hun
prijsstrategie kunnen optimaliseren. Daarmee kunnen ze zich online beter competitief opstellen. Zo kunnen hoteliers objectieve en uitgebreide data over de marktvraag
en prijzen van concurrenten inzien. In plaats van het vergelijken van data van slechts
enkele boekingssites verzamelt deze feature kamerprijzen van meer dan 250 boekingssites. Bovendien maakt het hoteliers gemakkelijk om per kamertype of andere
variabelen te vergelijken. De feature stelt hoteliers ook in staat om snel te reageren
op veranderingen in de markt en om in te spelen op aanstaande regionale evenementen voor het verbeteren van hun RevPAR.
We zien overal van oorsprong digitale aanbieders ook fysieke outlets openen. Meest
bekende is wellicht de populaire elektronicaketen Coolblue met vijf winkels. In onze
branche maakt Hoteliers.com de stap door een partnerschap aan te gaan met rondvaartbedrijf Stromma Nederland. Gasten kunnen vanaf eind april 2017 last minute
hotelkamers boeken in de ticket shops van het toeristisch bedrijf, gewoon lekker
ouderwets aan het loket.

Hoteliers zullen moeten kiezen tussen optimaal
samenwerken met online travel agents of zelf een chief
data officer aanstellen die met de data aan de slag gaat.
Het thema data speelt een steeds centralere rol in de dagelijkse praktijk van de hotellerie. Hoteliers zullen moeten kiezen tussen optimaal samenwerken met online travel
agents of zelf een chief data officer aanstellen die met de data aan de slag gaat. Dat
zei Jan van der Doelen, Sectormanager Leisure van ING op de Hosta 2016 bijeenkomst. ING ziet dat de hotelmarkt een aantrekkelijke groei doormaakt, maar cyclisch
is en vatbaar voor mondiale ontwikkelingen. De bank vindt dat datamanagement
meer en meer key moet worden in het businessmodel. Inzicht in de data is volgens
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de bank van belang om het juiste prijsniveau te kiezen, de directe boekingen te stimuleren en de kwaliteit op orde te houden. Door het afnemen van de directe boekingen
zijn de gasten namelijk verder af komen te staan van hotels. OTA’s en zoekmachines
bieden hotels de mogelijkheid om nieuwe doelgroepen te bereiken. Die toegang
heeft wel zijn prijs. Direct in de vorm van commissie en indirect omdat het hotel van
deze gasten eigenlijk weinig weet en dus ook veel moeilijker op hun wensen in kan
spelen. Vanwege de waarde van de directe toegang tot de gast (en zijn gegevens) is
hotels er veel aan gelegen om die trend te keren. Daarnaast is een beter rendement
een drijfveer. Het datavraagstuk voor hotels is volgens ING complex en vergt specialistische kennis. Allerlei tools moeten hotels helpen om de puzzelstukjes scherp te
krijgen. Voor het overzicht en het verbinden van de inzichten uit alle stukjes is eigen
kennis en ervaring nodig in de vorm van een analytisch vaardige ‘chief data officer’.
Food & drinks
Cocktails worden dit jaar als dé opkomende trend op het terras genoemd. Een andere trend die zich dit jaar voortzet op alle terrassen zijn de speciaalbieren, met
name de Weizen en Rosé bieren. Dat staat in het jaarlijkse terrasonderzoek van Van
Spronsen & Partners horeca-advies. Nagenoeg alle onderzochte bedrijven (99 procent) verkopen Radler. De prijs voor een Radler steeg licht naar een gemiddelde van
€ 3,36 (+2,4 procent). Ook de zelfgemaakte limonades en ijsthee’s worden dit jaar
weer veel geschonken. Deze dranken zijn qua inkoop relatief goedkoop en kunnen
naar eigen smaak worden geschonken, dit maakt de producten per bedrijf uniek.
De trend van kwaliteitsverbetering en meer gezond zet zich ook in de snackbarsector
verder door. Zo zien wij dat bijvoorbeeld snackbarketens als Kwalitaria en Foodmaster naast friet ook de focus leggen op het aanbieden van kwalitatieve hamburgers.
Hierdoor schuift het snacksegment, in snackbars maar ook in de fastfood, steeds
meer in elkaar. De bewustwording van het belang van gezondheid en duurzaamheid
is ook onder de snackbarhouders niet langer een trendlijn maar onderdeel van de
bedrijfsvoering geworden. Zo draagt 72 procent van alle snackbars in Nederland al
het label ‘‘Verantwoord Frituren’’. Opvallende ontwikkeling in de snackbarsector is
de opkomst van biologische hippe frietzaken. Ook bekende topchefs zoals Niven
Kunz en Sergio Herman openen momenteel in rap tempo hun Friet District en Frites
Atelier door heel Nederland. Ondernemers die meegaan met de tijd en bereid zijn het
assortiment aan te passen door met lokale, smaakvolle en kwalitatief hoogwaardige
producten te werken, hebben de grootste kans op continuïteit.
Een andere trend is de opkomst van dakterrassen. Het WestCord Hotel dat gebouwd
wordt aan de Groningse Grote Markt krijgt een enorm dakterras met plek voor tweehonderd stoelen. Ook niet-hotelgasten zijn welkom in deze horecagelegenheid.
Andere opvallende trend is die van foodtrucks. Ze hebben intussen eigen festivals,
inmiddels een kleine 100. Gemiddeld genereren deze circa 3 duizend tot 4 duizend
bezoekers per dag, met uitschieters naar 15 duizend tot 20 duizend bezoekers per
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dag. Het concept van de festivals is daarbij overal min of meer hetzelfde. Tientallen
mobiele keukens in de gekste uitdossingen, lekker eten, leuke live muziek en een
variëteit aan theatervoorstellingen en ander hip vermaak. Het publiek is doorgaans
jonger (en hipper) dan die van de klassieke ‘eten op straat’-culinaire festivals. Naast
de ‘echte’ foodtruckfestivals zijn de ‘rijdende keukens’ ook steeds vaker te zien op
andere evenementen, zoals dance- en popfestivals, jaarmarkten en zomerfairs. In
Amsterdam heeft de gemeente 50 ondernemers een vergunning gegeven om met
hun foodtruck op 24 locaties in Amsterdam te staan. De gemeente stelt twee eisen:
ze mogen niet alleen maar patat en hotdogs verkopen en ze moeten elke dag rouleren.
85 procent van de horecaondernemers investeert in 2017 in de aankleding van het
terras. Zo’n 70 procent investeert zelfs meer dan in voorgaande jaren. KHN peilde de
mening van haar leden via een poll op de eigen website. De investeringen op de terrassen vinden veelal plaats in het voorjaar en gaan verder dan alleen de vervanging
van het meubilair. Ook investeringen in betere vloeren, comfortabele zonwering en
een open buitenkeuken zijn veel aan de orde.
Nieuwe hotels
In de nieuwe plannen voor paleis Soestdijk wordt horeca een van de drijvende krachten. Het consortium Made By Holland was met een bod van 1,7 miljoen euro de
hoogste bieder om paleis Soestdijk en het bijbehorende landgoed te kopen en verder
te ontwikkelen. Behalve in het Paleis en de Oranjerie komen ook aan de overzijde
van de Amsterdamsestraatweg (de Parade) verschillende horecaconcepten, onder
andere in de Koninklijke Stallen. Van koffiebar, zonnig terras tot brasserie: qua entourage allemaal state of the art, in lijn met het alomvattende concept. Groente, fruit
en eieren komen zoveel mogelijk uit de eigen gaarden en tuinen. In de monumenten
in de Parade en op de verdieping van het Paleis kan men ‘Koninklijk’ overnachten.
Diverse nieuwe hotels spreken heel specifieke doelgroepen aan. Bij Q-Factory in Amsterdam Oost, het grootste muziekmakerscentrum van Europa, kan sinds kort ook
overnacht worden. Vanaf die datum worden er 50 hotelkamers in gebruik genomen.
Dit is het tweede hotel in Amsterdam met een rechtstreekse link naar de muziekindustrie. Vorig jaar opende Jaz Amsterdam van de Steigenberger Hotel Group.
Een ander hotel dat zich op een specifieke doelgroep richt is The Student Hotel in
Groningen dat zijn eerste vestiging buiten de Randstad krijgt. De 365 kamers zijn beschikbaar voor zowel kort als lang verblijf. Daarnaast zijn er in het 14.000 vierkante
meter grote complex tal van andere faciliteiten te vinden zoals een bar-restaurant,
een fitnessruimte, een bibliotheek, een game area, een binnentuin en verschillende
lounges, workshopruimtes en werk- en studieplekken. Studenten kunnen vanaf 365
euro per maand in dit hotel verblijven.
Nog gekker is het op de Scheveningse Pier. In de Pier Suites is het voor het eerst
in Nederland mogelijk om te slapen boven strand en zee. De vijf in boutique-stijl
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gebouwde suites met jacuzzi en terras bieden gasten een adembenemend uitzicht
op de Noordzee.
Ook de hotellobby evolueert van een functionele plek om in te checken naar een
ruimte om te flaneren of te verblijven. De lobby van CitizenM in New York is een
kruising tussen hippe ontvangst en de woonkamer waar je elkaar ontmoet. Met boekenplanken tot aan het 8 meter hoge plafond. Kunst van onder meer Andy Warhole
en David LaChapelle hangt aan de muur. In hotel Zetta in San Francisco staat spelen
in de lobby centraal. Je kunt er shuffleboarden, tafeltennis spelen of je partner uitdagen tot het gigantisch grote Jenga spel. Opvallende is het Pinko bord van 9 meter
hoog. U&Me Hotel biedt veel ruimte aan cultuur met een eigen theater en de Umeå
stadsbibliotek. Hier voel je wat leisure kan doen, heel veel functies mixen. Dan kun je
ook gitaren en kunst bewonderen in het eigen museum. Ook de delicatessenzaak en
de arthouse bioscoop zijn toegankelijk via de lobby.
Soms worden om horecaontwikkelingen mogelijk te maken slimme combinaties gemaakt. Zo krijgt het toerisme in Scheveningen-Haven een forse impuls. Onze branche
lift mee op de investeringen in de visserij. De gemeente Den Haag, VolkerWessels
Vastgoed, United Fish Auctions (UFA) en de visbedrijven Simonis, Van der Zwan,
Plugge Zeevis en Seafood Centre gaan samen 100 miljoen euro in het gebied investeren. Naast de visserij krijgt ook het toerisme een flinke impuls aan het Noordelijk
Havenhoofd. Simonis opent een nieuw restaurant. Een Fish attractie moet de beleving van de vis verder vergroten. Ook komen er een driesterrenhotel, hotelappartementen, een nieuwe parkeergarage en krijgt het gebied een volwaardige aansluiting
op de boulevard.
Zes hotels van Princess Hotel Collection worden overgenomen door Fletcher Hotels.
Per 6 maart 2017 gaan de hotels verder onder de Fletcher vlag. Fletcher Hotels
koopt zowel de exploitatie als het vastgoed. Zoveel hotels erbij in één keer is een primeur voor Fletcher. Met de overname van deze zes hotels staat de Fletcher groep op
81 hotels. In totaal komen er bijna 600 kamers bij door de overname van Princess.
Bed & Breakfasts
In alle discussie over Airbnb zouden we de 7.600 Bed & Breakfast accommodaties
in Nederland bijna vergeten. Een type accommodatie waar juist kleinschaligheid en
de persoonlijke ontvangst van de gastheer of -vrouw centraal staat. Elk jaar worden
in vijf kwaliteitscategorieën de beste accommodaties bekendgemaakt. Bed & Breakfast Logement No5 in het Drentse Assen is uitgeroepen tot Beste Bed & Breakfast
van Nederland 2017. De tweede en derde plaats zijn voor respectievelijk B&B Villa
Nieuwland in Den Oever (Noord-Holland) en B&B La Marquise Chambres d’hôtes de
Luxe in Budel (Noord-Brabant).
Beleid en toezicht
Met de groei van de branche komen we ook meer in de kijker van toezichthouders.
Zo zijn de Europese Commissie en de EU-instanties voor consumentenbescherming
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in oktober 2016 gestart met een gecoördineerde screening van 352 prijsvergelijkings- en reisboekingswebsites in de hele EU. De prijzen op 235 (twee derde)
websites bleken onbetrouwbaar te zijn. Zo werden laat in het boekingsproces nog
extra prijselementen toegevoegd zonder dat dit duidelijk aan de consument werd
gemeld, of waren de tegen promotieprijzen aangeboden diensten niet beschikbaar.
De instanties hebben de betrokken ondernemingen gevraagd hun praktijken in overeenstemming te brengen met de EU-consumentenwetgeving. Dit houdt in dat zij volledig transparant moeten zijn over hun prijzen en hun aanbiedingen op een duidelijke
manier moeten presenteren, in een vroege fase van het boekingsproces.
Ook online reviews mochten zich op belangstelling van de Autoriteit Consument &
Markt (ACM) verheugen. Omdat deze reviews een steeds grotere rol spelen in het
keuzeproces van consumenten is het volgens de toezichthouder belangrijk dat ze
betrouwbaar zijn. In haar verkenning heeft de ACM geen aanwijzingen gevonden
dat er bij online reviews op dit moment zaken structureel mis gaan. Gezien het
toenemende belang van online reviews pleit de ACM wel voor meer transparantie bij
alle partijen die betrokken zijn bij het verzamelen, publiceren en beheren van online
reviews. Zo moet bij betaalde reviews duidelijk staan dat het reclame betreft en om
een betaalde review gaat. Koninklijke Horeca Nederland is blij met de eerste stap
van de ACM. Wat KHN betreft moet er een houdbaarheidsdatum aan reviews komen,
moeten anonieme reviews niet langer tot de mogelijkheid behoren en moeten ondernemers kunnen reageren op reviews.
Na ingrijpen van de Europese Commissie en mededing autoriteiten in negen Europese landen is er meer concurrentie en keuze voor consumenten op online hotelboekingssites. Booking.com en Expedia eisten eerder van de hotels dat de prijs
voor een overnachting op hun platform altijd de laagste was. Onder druk van enkele
Europese mededingingsautoriteiten hebben Booking.com en Expedia in 2014 hun
voorwaarden versoepeld. Het hotel mag geen lagere prijs vragen voor zijn hotelkamer op zijn eigen website. Dit is om te voorkomen dat een hotel gratis meelift op
de inspanningen van het platform. Maar het mag wel op een andere boekingssite
met een lagere prijs adverteren. Zo ontstaat er concurrentie tussen de verschillende
boekingssites. De hotels kunnen hiermee een scherper prijsbeleid voeren. Daar profiteren consumenten van.
Duurzaamheid
Ook duurzaamheid gaat een grote rol spelen in de horeca. Helaas zijn de consumenten al verder dan de ondernemers. Dit blijkt uit onderzoek onder horecabezoekers
en horecaprofessionals door de Horecava. Driekwart van de horecabezoekers vindt
een duurzaamheidskeurmerk een (zeer) goed idee. Als gasten de keuze hebben uit
restaurants met zo’n keurmerk, dan gaan zeven op de tien (69 procent) horecagasten hier rekening mee houden. Bij een kwart (26 procent) gaat dit zelfs een (hele)
belangrijke rol spelen. Ruim acht op de tien horecabezoekers vindt voedselverspilling belangrijk, terwijl de horecaprofessionals denken dat maar bij 40 procent van
de gasten voedselverspilling een rol speelt. Diervriendelijke en seizoensproducten
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worden door circa twee derde genoemd en het gebruik van regionale producten en
milieuvriendelijkheid zijn voor bijna zes op de tien horecabezoekers belangrijk bij een
bezoek aan de Nederlandse horeca. De ondernemers schatten deze aantallen telkens lager in. Over het gebruik van foodprinters zijn horecabezoekers nog sceptisch;
bijna twee derde van hen (64 procent) verwacht dat gerechten uit de foodprinter minder lekker smaken en/of een chemische bijsmaak hebben. Een andere belangrijke
uitkomst ging over blurring. De huidige consument wil overal en op elk moment van
de dag kunnen eten en drinken, de grens tussen horeca en retail vervaagt daardoor
steeds meer. Bijna driekwart van de horecabezoekers ziet zichzelf in de toekomst
een maaltijd gebruiken bij een ‘niet-horeca-locatie’.
Hotel van de toekomst
We sluiten deze paragraaf met trends en ontwikkelingen in de horeca af met een
blik op het hotel van de toekomst dat hotels.com door Dr. James Canton van The
Institute for Global Futures heeft laten schetsen. Volgens de deskundigen veranderen
technologie, wetenschap, energie en entertainment de hotelervaring voor reizigers.
De combinatie van big data, kunstmatige intelligentie en het voorspellen van wensen
van reizigers speelt hierbij een belangrijke rol. Opvallend aan al deze voorspellingen
is dat zij voortborduren op technologie en inzichten van nu. Toch is het een erg leuk
overzicht van technieken die in de nabije toekomst mogelijk zijn.
Robotbutlers – Deze autonome butlers worden geprogrammeerd met speciale talenten, vaardigheden, talen en informatie om het hotelverblijf te veraangenamen.
Denk hierbij aan het ontvangen van gasten op het vliegveld, het verzorgen van een
buffet, roomservice, gezelschap, voorlichting, vermaak, zakelijk advies en receptiediensten.
Veranderend hotelinterieur – Met één druk op de knop kunnen hotels hun inrichting aanpassen naar de wensen van een gast. Door het gebruik van nanotechnologie
en machines die een ruimte, een gebouw of zelfs een hele fysieke wereld á la Jurassic Park vormgeven, wordt dit in de komende 20 jaar allemaal mogelijk.
3D Printers in elke hotelkamer – Je bagage meenemen op vakantie behoort tot
het verleden, want 3D printers veranderen de reiservaring door alles te printen wat
een gast maar nodig heeft; nieuwe schoenen, vergeten kleding, toiletartikelen en
zelfs computers. 3D winkelen ontstaat wanneer gasten artikelen kunnen downloaden
uit de Cloud en direct kunnen laten printen, en wordt de standaard in elke hotelkamer.
Kies je eigen droom – Een hotelbed is niet langer slechts een comfortabele plek
om te slapen, maar in de toekomst kiezen gasten ook hun eigen droom. Hotels
bieden hun gasten een neuro-technologische service die dromen programmeert om
bijvoorbeeld te ontspannen, te leren of te genieten. Kies jij een romantisch avontuur
of een ruimteontdekking?
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Pop-up hotels door crowdsourcing – The nieuwe generatie hotels ontstaat waar
en wanneer de stemmers willen. Het hotel met de meeste stemmen wordt geprogrammeerd om zichzelf te creëren met behulp van 3D printers, zonne-energie en nanotechnologie. Gasten betalen via hun wearable met HotelCoins, de nieuwe digitale
munteenheid.
Wellness spa’s om de levensduur te verlengen – Een hotelspa wordt niet meer
gebruikt voor een simpel maskertje of een ontspannende massage. In de toekomst
wordt je DNA geanalyseerd om je levensduur te verlengen met gepersonaliseerde
behandelingen. Met de nieuwste genetische medicijnbehandelingen, verfrissende
medicatie of een work-out voor je hersenen voel je je pas echt jaren jonger.
Mobiele betalingen gebaseerd op DNA – DNA is de ultieme persoonlijke identificatie en zal gebruikt worden om reisboekingen en betalingen uit te voeren. Een
vingerafdruk is genoeg om in te checken, waardoor lange rijen aan de receptie tot
het verleden behoren.
Een persoonlijke reisavatar – Iedereen zal beschikken over een eigen reisavatar,
een digitaal software personage dat je helpt bij al je reiswensen; zoeken, boeken
of realtime vragen over je bestemming. Avatars zijn hiermee de ultieme vorm van
customer care.
Een nieuw niveau van EcoHotels – Veel hotels richten zich al op duurzaamheid,
een trend die zich verder zal voortzetten in de vorm van efficiënt (her)gebruik van
energie uit zonne- en aardwarmte en het gebruik van veilige en gezonde producten.
Ook de mensen die in EcoHotels werken zijn maatschappelijk verantwoord en hebben een positieve impact op de samenleving.
Airport transfer van de toekomst – Het altijd stressvolle vervoer van en naar
het vliegveld zal razendsnel en high tech worden met zelfrijdende of zelfs vliegende
robotauto’s die het drukke verkeer ontwijken. Of wat dacht je van grotere ontwikkelingen zoals de HyperLoop, supersonisch vervoer via de lucht waarbij je honderden
kilometers per seconden aflegt?
Augmented reality hotels – Reizigers kunnen verblijven in hotels die deels fysiek,
deels virtueel zijn, waarbij de werkelijkheid wordt gemixt met een door computers
nagebootste realiteit. De mogelijkheden zijn eindeloos; een tocht naar de Machu
Picchu in Peru of ronddwalen in een fantasiewereld? In een augmented reality hotel
wordt een ultiem avontuur voor elke gast helemaal op maat gemaakt.
Moleculaire biologie aan tafel in hotel-restaurants – Hotel-restaurants bieden
hun gasten voeding dat is aangepast aan de persoonlijke smaak en dieet van een
gast, gebaseerd op zijn of haar DNA analyse. Zo wordt een maaltijd ontwikkeld om
de gezondheid te verbeteren, terwijl de smaak van dit designer food door topkoks
nog steeds verrukkelijk is.
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Meeslepende themahotels – Hotels worden een entertainmentervaring, waarbij
het hotel live en geheel interactief is met het thema en gasten realtime kunnen interacteren met behulp van virtual reality. Denk bijvoorbeeld aan een Call of Duty wereld
waarin gasten tegen elkaar kunnen gamen of een Romeinse wereld met strijdwagens
en gepersonaliseerde verhaallijnen.
Virtuele rondleiding door de hotelkamer van de toekomst
In 2060 is de standaard hotelkamer zoals we nu gewend zijn bijna niet meer te herkennen. De hotelkamer van toekomst is gepersonaliseerd, bijzonder slim en tot in de
kleinste details technisch ontworpen met onder andere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.7

de deur openen via gezichtsherkenning;
meerdere sensoren die afgestemd zijn op de gast;
terugpraat-TV;
elk oppervlak is touchscreen, reactief en interactief;
badkamers hebben slimme wc’s en spiegels die realtime nieuws streamen;
neuro-versterkte aroma’s die uit de interactieve muren komen en automatisch
een ontspannen slaapervaring stimuleren;
speciale handdoeken met nano-behandeling die vuil gemakkelijker afvegen;
draadloze temperatuurbedieningspanelen die automatisch aanpassen;
gepersonaliseerd bed met kussens die worden aangepast op neuro-voorkeuren;
gepersonaliseerde ervaringen zoals het kijken van een holografisch muziekconcert in de eigen kamer.

Brancheorganisaties

In de horecasector zijn Koninklijke Horeca Nederland en Bed & Breakfast Nederland
als brancheorganisaties actief. Voor meer informatie over deze organisaties, hun
missie en doelstelling, kernactiviteiten en speerpunten voor 2017/2018 verwijzen
wij u naar de speciale Trendrapportpagina op het online kennisplatform van NRIT
Media. Deze treft u hier aan: www.nritmedia.nl/trendrapport2017.

Horecasector
Gebruikerslicentie: NHL Stenden Hogeschool
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2

Verblijfsrecreatie
Dit hoofdstuk is geschreven door Rolf Nijdam, werkzaam bij de Hospitality Business
School, onderdeel van hogeschool Saxion en daarnaast vanuit diverse rollen actief
in de wereld van verblijfsrecreatie. In dit hoofdstuk beschrijven we trends en ontwikkelingen in het domein verblijfsrecreatie. Onder de verblijfsrecreatie vallen huisjesterreinen, kampeerterreinen en groepsaccommodaties.
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Hoofdpunten
•
Begin 2017 telde Nederland 1.517 huisjesterreinen, 2.821 kampeerterreinen
en 968 groepsaccommodaties. Deze bieden gezamenlijk zo’n 1,1 miljoen
slaapplaatsen aan.
•
Het aantal huisjesterreinen heeft zich het afgelopen jaar redelijk gestabiliseerd
en komt uit op 1.517 terreinen. Het aantal slaapplaatsen in bungalows en
chalets op de Nederlandse vakantieparken heeft na een daling vorig jaar de
stijgende lijn weer te pakken en is boven de 300.000 uitgekomen.
•
De dalende trend in kampeeraccommodaties heeft zich ook in 2016 voortgezet. Op 1 januari 2017 waren er ten opzichte van een jaar eerder 82 terreinen
minder in Nederland waar men kon kamperen.
•
Gemiddeld bevinden zich per 100 km2 ruim 15 verblijfsrecreatieve voorzieningen in Nederland. Verreweg de grootste dichtheid bevindt zich in Zeeland,
terwijl Flevoland en Groningen de provincies zijn met de laagste concentratie
van huisjesterreinen, kampeerterreinen en groepsaccommodaties per vierkante kilometer.
•
In 2016 hebben de huisjesterreinen bijna 8 miljoen gasten ontvangen, de kampeerterreinen ruim 3,8 miljoen en de groepsaccommodaties ruim 1,3 miljoen.
Ondanks dat er ongeveer 2,5 zoveel slaapplaatsen op campings zijn, ontvangen de bungalowparken 2 keer zoveel gasten. Dit komt uiteraard door de betere bezetting die gedurende het gehele jaar op huisjesterreinen te realiseren
is.
•
Het jaar 2016 laat volgens de cijfers van het CBS nog steeds een stijging zien
in het aantal gasten dat een bungalow of chalet heeft geboekt. Maar het is een
stijging die te danken is aan de buitenlandse gast. Het aantal bezoekers uit
Nederland zelf is namelijk minder geworden.
•
Uit cijfers van NBTC-NIPO Research blijkt zelfs dat de kampeervakantie van
Nederlanders weer in de lift zit. Zowel het aantal vakanties in eigen land als in
het buitenland is afgelopen jaar flink gestegen, hoewel we moeten afwachten
of deze stijgende lijn zich doorzet. De groei van buitenlandse gasten die in ons
land komen kamperen, zet zich nog steeds door, hoewel de groei in 2016
minder groot is geweest dan de jaren daarvoor.
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2.1

Afbakening en gebruikte definities

De onderverdeling van de verblijfsrecreatieve sector valt samen met de indeling die
het CBS gebruikt. Dit maakt het gebruik van cijfers en statistieken ook beter hanteerbaar. Hotels en bed and breakfasts worden dus bewust niet tot deze sector gerekend
en zijn in het vorige hoofdstuk behandeld. De praktijk laat uiteraard mengvormen zien
waardoor niet alle bedrijven precies +in één hokje passen, maar de hoofdactiviteit
van een onderneming is hierin leidend.
Onder de verblijfsrecreatie worden dus huisjesterreinen, kampeerterreinen en
groepsaccommodaties gerekend. Dit betreffen toeristische verblijfsaccommodaties
die al dan niet op één locatie worden gecombineerd. In de praktijk worden zeer veel
benamingen gebruikt voor dit type gastenverblijf. Zo kom je nergens een ‘huisjesterrein Zeezicht’ tegen, maar noemt het bedrijf zichzelf bungalowpark, chaletpark
of recreatiepark. Een kampeerterrein wordt eigenlijk altijd (mini-)camping genoemd,
terwijl een groepsaccommodatie juist wel vrijwel altijd in die benaming voorkomt.
‘Vakantiepark’ is vervolgens weer een term die vaak overkoepelend gebruikt wordt
om campings en bungalowparken aan te duiden.
Om nog exacter te bepalen wat met de termen ‘huisjesterrein’, kampeerterrein’ en
‘groepsaccommodatie’ bedoeld wordt, volgen hier de definities zoals het CBS die
hanteert.
Huisjesterrein
Een terrein met een aantal zomerhuisjes, stacaravans, (vakantie-)bungalows of
(vakantie-)appartementen, die hoofdzakelijk voor verhuur door de exploitant of
beheerder van het complex beschikbaar zijn. Appartementen die verhuurd worden met hoteldienstverlening, worden niet als huisjescomplex beschouwd maar
als (appartementen)hotel. Appartementen zonder hoteldienstverlening, die vaak
deel uitmaken van een groter gebouw, worden beschouwd als bungalow of zomerhuisje. Voor de tellingen in de statistieken wordt een ondergrens gehanteerd
van minimaal 10 slaapplaatsen voor deze accommodaties.
Praktisch gezien wordt dus elk terrein (park) met meer dan 2 à 3 bungalows, huisjes
of chalets (uitgaande van gemiddeld 4-6 slaapplaatsen per accommodatie) geteld
als een ‘huisjesterrein’.
Kampeerterrein
Een terrein of een deel van een terrein met toeristische slaapplaatsen, waarop
kan worden overnacht in tenten, toercaravans, kampeerauto’s, tenthuisjes of
trekkershutten. Voor de tellingen in de statistieken wordt een ondergrens gehanteerd van minimaal 4 toeristische standplaatsen voor deze accommodaties.
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Dit betekent dat vrijwel alle minicampings (of boerderijcampings) ook worden meegenomen in de tellingen. Hoewel dit kleine campings zijn met vaak niet meer dan
20 tot 50 standplaatsen, bieden deze accommodaties eigenlijk altijd wel 4 of meer
standplaatsen aan en vallen dus binnen de definitie van een kampeerterrein.
Groepsaccommodatie
Accommodatie met logiesverstrekking overwegend aan personen in groepsverband (geen gezinsverband) met slaapgelegenheid in kamers, zalen, huisjes,
tenthuisjes, appartementen en/of tenten die gasten mogelijk met vreemden
moeten delen. Onder groepsaccommodaties worden verstaan:
- kampeerboerderijen
- (kinder)vakantiehuizen
- kamphuizen/scoutinghuizen
- natuurvriendenhuizen
- tentenkampen
- logiesaccommodaties behorende tot watersportcentra of maneges.
Deze tabel hanteert een ondergrens van minimaal 10 slaapplaatsen voor deze
accommodaties.

2.2

Aanbod

In deze paragraaf wordt het aanbod van verblijfsrecreatieve accommodaties in Nederland besproken: hoeveel huisjesterreinen, kampeerterreinen en groepsaccommodaties telt Nederland, verdeelt over toeristische gebieden en provincies? De analyse
wordt gemaakt op basis van gegevens van het CBS. Het Centraal Bureau voor de
Statistiek onderzoekt maandelijks het aanbod door een steekproef te trekken. Het
aanbod is in kaart gebracht door het jarenlang gebruik van meerdere registers.

2.2.1 Huisjesterreinen
Het aantal huisjesterreinen heeft zich het afgelopen jaar redelijk gestabiliseerd en
komt uit op 1.517 terreinen. Door de gehanteerde steekproefmethode kunnen de
specifieke getallen niet 100 procent accuraat zijn. Dit verklaart wellicht ook gedeeltelijk de daling die in 2015 zichtbaar was. De procentueel grote stijging van het aantal
huisjesterreinen op de Utrechtse Heuvelrug en ’t Gooi zal, na een sterke daling vorig
jaar, hier ook mee te maken hebben. Verder valt vooral de relatief grote stijging van
parken op aan de IJsselmeerkust en de relatief grote daling in de Achterhoek. Kijken
we naar de periode 2014 – 2017 dan is de grootste verandering opgetreden in het
Friese Merengebied, namelijk een daling in 2017 ten opzichte van 2014 van bijna
14 procent.
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Het aantal slaapplaatsen in bungalows en chalets op de Nederlandse vakantieparken
heeft na een daling vorig jaar de stijgende lijn weer te pakken (ruim 2 procent) en is
boven de 300.000 uitgekomen. Bij een vrijwel gelijkblijvend aantal terreinen betekent
dit dus dat vakantieparken uitbreiden en/of kampeerplaatsen worden omgebouwd
tot accommodaties. Waren er op 1 januari 2017 ruim 6.000 slaapplaatsen bijgekomen ten opzichte van 1 januari 2016 (een stijging van ruim 2 procent), ten opzichte
van 1 januari 2014 gaat het om een stijging van meer dan 10.000 slaapplaatsen:
een stijging van 3,63 procent, terwijl het aantal terreinen in diezelfde periode met 1
procent is gedaald.
Inzoomend op de toeristische gebieden blijken vooral het Gelders Rivierengebied en
de vier grote steden de trend van meer slaapplaatsen op hetzelfde aantal terreinen te
vertegenwoordigen. Hierbij gaat het in absolute zin wel om kleinere aantallen. Op de
Waddeneilanden en op de Utrechtse Heuvelrug/’t Gooi is deze beweging ook goed
waar te nemen. Opvallend is verder dat het Deltagebied juist een tegenbeweging
lijkt te ondergaan: hier is het aantal slaapplaatsen flink afgenomen terwijl het aantal
parken al jaren vrijwel gelijk blijft.

Tabel 2.1

Aanbod huisjesterreinen, naar toeristengebied
Accommodaties
2014

2015

2016

Slaapplaatsen
2017

2014

2015

2016

2017

Waddeneilanden

128

129

130

128

18.933

19.174

18.396

20.152

Noordzeebadplaatsen

289

302

293

305

53.212

53.492

55.083

55.686

IJsselmeerkust

78

71

67

77

19.828

19.218

17.474

20.412

Deltagebied

54

55

53

55

13.604

13.028

15.939

14.177

Meren in Gron., Friesl. en NW Overijssel

58

61

54

50

5.186

5.487

5.772

5.624

Hollands-Utrechtse meren

20

20

21

21

628

830

918

997

Utrechtse Heuvelrug en ’t Gooi

27

26

20

23

3.273

3.640

3.610

4.578
26.943

Veluwe en Veluwerand

126

134

117

119

26.863

28.066

27.225

Gelders rivierengebied

22

24

24

24

1.476

2.294

2.010

2.670

Achterhoek

73

80

81

71

9.823

10.337

9.384

8.772

Twente, Salland en Vechtstreek

144

150

146

142

22.086

25.968

21.938

22.390

Groningse/Friese/Drentse zandgronden

135

146

124

122

32.260

32.366

31.575

33.395
26.309

78

88

82

80

23.758

25.891

26.383

O-Brabant/N-M-Limburg/Rijk v. Nijmegen

West- en Midden-Brabant

102

116

101

98

40.928

40.159

39.354

37.813

Zuid-Limburg

106

101

102

105

10.764

10.545

10.451

10.717

Vier grote steden

14

8

12

11

467

x

370

485

Overig Nederland

79

80

78

86

6.788

8.190

8.517

9.282

1.533

1.591

1.505

Totaal

1.517 289.877 298.685 294.399 300.402

Bron: CBS, Statistiek Logiesaccommodaties.
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Was het gemiddelde aantal slaapplaatsen per terrein in 2014 nog 189, in 2017 is
dit opgelopen tot 198. Als men in ogenschouw neemt dat een gemiddelde bungalow
of chalet 4 tot 6 slaapplaatsen heeft, dan betekent dit dat een park in deze periode
gemiddeld gegroeid is van ongeveer 48 huisjes naar zo’n 50 huisjes. De gemiddeld
grootste huisjesterreinen zijn te vinden in het gebied Noord- en Midden-Limburg en
Rijk van Nijmegen. Ongetwijfeld wordt dit veroorzaakt doordat Center Parcs drie
parken in deze regio heeft en ook Roompot De Weerterbergen, Landal De Lommerbergen en De Schatberg grote vakantieparken zijn in dit gebied.
In voorgaande tabel is het aanbod van huisjesterreinen en slaapplaatsen gespecificeerd in 16 toeristische gebieden (plus een gebied ‘Overig Nederland’ dat vooral
bestaat uit het Noorden van Groningen en Friesland, het Groene Hart en het gebied
rondom Amsterdam). Deze indeling van het CBS geeft een goed beeld van de verdeling van het aanbod van verblijfsrecreatieve accommodaties over de toeristische regio’s in ons land. Het laat tevens zien dat in vrijwel elk deel van Nederland voldoende
aanbod aanwezig is en dat ons land zoveel meer aanbod kent buiten de meest
bekende regio’s de Kust, de Veluwe en Zuid-Limburg.
Als het aanbod per provincie wordt ingedeeld dan vallen weer andere zaken op. Zo
herbergt Limburg meer slaapplaatsen in bungalows en chalets dan Gelderland, terwijl
in Gelderland een stuk meer huisjesterreinen zijn. En bijvoorbeeld ook dat Friesland
ten opzichte van Drenthe veel meer kleinere vakantieparken bevat: in Drenthe zijn
ruim 10.000 meer slaapplaatsen dan in Friesland, terwijl Friesland 166 huisjesterreinen heeft tegenover Drenthe 102.

Tabel 2.2

Aanbod huisjesterreinen, naar provincie
Accommodaties

Slaapplaatsen

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

Groningen

34

35

30

32

3.474

3.705

3.797

4.028

Friesland

166

171

170

166

16.722

17.909

18.250

19.721

Drenthe

115

121

99

102

29.322

29.146

28.397

29.798

Overijssel

164

171

161

160

23.719

27.610

23.214

24.102

Flevoland

19

16

16

16

10.707

10.826

9.699

10.205

Gelderland

237

252

237

228

40.170

42.191

39.990

39.843

40

40

35

40

3.789

3.949

4.076

5.063

179

180

181

187

29.534

30.885

30.632

32.512

87

85

85

91

22.432

20.808

21.634

22.316

Zeeland

206

212

205

215

34.660

35.163

38.477

38.241

Noord-Brabant

114

134

121

117

30.701

33.607

33.879

32.798

Limburg

172

174

165

163

44.647

43.244

42.354

41.775

1.533

1.591

1.505

1.517

289.877

299.043

294.399

300.402

Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland

Totaal

Bron: CBS, Statistiek Logiesaccommodaties.
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2.2.2 Kampeerterreinen
De dalende trend in kampeeraccommodaties heeft zich ook in 2016 voortgezet.
Op 1 januari 2017 waren er ten opzichte van een jaar eerder 82 terreinen minder in
Nederland waar men kon kamperen. De daling geldt voor elk toeristisch gebied in
Nederland, behalve voor de IJsselmeerkust waar het aantal gelijk bleef en voor ZuidLimburg waar er juist een terrein bij kwam. Verder daalde het aantal in elk gebied met
1 procent tot 5 procent. Procentueel daalde het aantal kampeerterreinen alleen meer
op de Utrechtse Heuvelrug/’t Gooi en in de vier grote steden. In beide gevallen ging
het absoluut gezien om 5 terreinen.
Kijkend naar de trend in de afgelopen 3 jaar blijkt dat toch alweer 10 procent van de
kampeerterreinen verdwenen is in die periode. Op de Utrechtse Heuvelrug/’t Gooi en
in het Gelders rivierengebied was de daling het grootst, in Zuid-Limburg het kleinst
sinds 2014.
Het aantal slaapplaatsen laat echter een kentering in de daling zien. Omdat er dit
jaar geen gegevens zijn van de vier grote steden, vertekent het beeld licht. Tellen we
zo’n 11.000 slaapplaatsen (schatting van het aantal slaapplaatsen in de vier grote

Tabel 2.3

Aanbod kampeerterreinen, naar toeristengebied
Accommodaties
2014

Waddeneilanden

2015

Slaapplaatsen

2016

2017

2014

2015

2016

2017

89

88

83

82

35.946

35.763

34.863

34.698

Noordzeebadplaatsen

515

490

461

455

138.809

134.779

136.034

134.200

IJsselmeerkust

167

161

150

150

45.691

43.620

39.417

42.051

Deltagebied

122

119

115

114

28.442

28.582

27.008

27.743

Meren in Gron., Friesl. en NW Overijssel

142

139

132

131

23.823

23.438

21.874

20.951

Hollands-Utrechtse meren

27

25

27

26

3.293

3.445

3.602

3.612

Utrechtse Heuvelrug en ’t Gooi

44

41

42

37

13.597

15.443

16.242

18.698

Veluwe en Veluwerand

240

232

225

219

63.613

64.152

67.458

63.831

Gelders rivierengebied

77

75

68

66

15.392

13.981

15.414

16.247

Achterhoek

216

213

198

188

42.789

39.957

38.814

39.343

Twente, Salland en Vechtstreek

278

266

258

246

70.156

68.498

69.150

70.098

Groningse/Friese/Drentse zandgronden

382

366

344

330

88.878

89.628

84.396

84.250

West- en Midden-Brabant

250

243

238

233

60.724

62.107

63.391

58.641

O-Brabant/N-M-Limburg/Rijk v. Nijmegen

267

256

258

254

67.813

67.347

66.241

64.484

79

74

76

77

28.209

27.184

26.702

26.577

8

8

12

7

x

8.423

11.537

Zuid-Limburg
Vier grote steden
Overig Nederland
Totaal

227

221

216

206

39.386

36.781

36.196

37.048

3.130

3.017

2.903

2.821

776.561

763.128

758.339

742.472

Bron: CBS, Statistiek Logiesaccommodaties.

402

Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2017
Gebruikerslicentie: NHL Stenden Hogeschool

steden) bij het totaal op, dan blijkt dat het aantal slaapplaatsen op kampeerterreinen
in Nederland het afgelopen jaar slechts marginaal is gedaald. Per toeristisch gebied
laten de cijfers een wisselend beeld zien. Zo zijn er in West- en Midden-Brabant maar
liefst bijna 5.000 slaapplaatsen verdwenen, terwijl de kampeerterreinen rondom de
Hollands-Utrechtse Meren al 3 jaar achtereen een groei laten zien. En zowel aan de
IJsselmeerkust als op de Utrechtse Heuvelrug/’t Gooi zijn er rond de 2.500 slaapplaatsen bijgekomen. Vooral dat laatste is opmerkelijk omdat in die regio juist 5
kampeerterreinen minder zijn geteld dan het jaar ervoor.
Ook per provincie gespecificeerd is het beeld hetzelfde: vrijwel elke provincie heeft
aan het begin van 2017 minder kampeerterreinen dan in het jaar daarvoor. Alleen
voor Flevoland en Zuid-Holland gold dit niet.
Zuid-Holland en Utrecht zijn de provincies waar het aanbod van slaapplaatsen op
kampeerterreinen het meest is toegenomen. Verder opvallend is dat zowel het aantal kampeerterreinen als het aantal slaapplaatsen in de provincie Noord-Brabant zo
sterk zijn gedaald het afgelopen jaar, en dat na juist een aantal jaren van groei.
Het gemiddelde aantal slaapplaatsen per kampeerterrein stijgt al enkele jaren licht
en bedraagt ruim 260 slaapplaatsen per accommodatie. Omdat gerekend wordt met
5 slaapplaatsen per standplaats, betekent dit dat een gemiddeld kampeerterrein uit
zo’n 50 toeristische standplaatsen bestaat. Het toeristisch gebied met de grootste
afwijking van dit gemiddelde is de Utrechtse Heuvelrug/’t Gooi, waar een grote toename van slaapplaatsen (en dus standplaatsen) per camping is waar te nemen. Hier
is het gemiddelde ruim 500 slaapplaatsen, dus 100 standplaatsen, per kampeerterTabel 2.4

Aanbod kampeerterreinen, naar provincie
Accommodaties

Slaapplaatsen

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

Groningen

105

105

98

88

19.236

19.059

18.853

18.090

Friesland

296

289

274

268

69.913

69.389

61.788

63.181

Drenthe

298

285

268

254

74.263

74.518

70.274

68.442

Overijssel

340

323

316

305

78.149

76.063

76.848

78.250

Flevoland

46

41

39

40

19.908

17.748

17.979

17.944

Gelderland

563

550

518

504

128.635

125.357

128.154

126.734

Utrecht

74

69

71

65

17.391

18.920

19.902

22.222

Noord-Holland

241

234

224

215

73.281

72.680

76.151

74.283

Zuid-Holland

134

122

118

123

39.359

36.401

34.533

37.355

Zeeland

432

422

402

394

98.861

97.122

98.889

97.368

Noord-Brabant

367

357

356

347

86.402

88.492

89.038

82.759

Limburg

234

220

219

218

69.608

67.379

65.930

64.619

3.130

3.017

2.903

2.821

776.561

763.128

758.339

742.472

Totaal

Bron: CBS, Statistiek Logiesaccommodaties.
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rein. Ook de Waddeneilanden en Zuid-Limburg bevinden zich ruim boven het gemiddelde, terwijl de campings aan zowel de Friese als de Hollands-Utrechtse meren juist
de minste slaapplaatsen gemiddeld per accommodatie hebben.
Neemt men het gemiddelde aantal slaapplaatsen per kampeeraccommodatie en
gespecificeerd naar provincie onder de loep, dan blijkt Flevoland ruim het hoogste
gemiddelde te hebben en Groningen het laagste.

2.2.3 Groepsaccommodaties
Het aantal groepsaccommodaties in Nederland laat na enkele jaren van lichte daling
nu een stijging zien, hoewel deze ook beperkt is: het CBS telde aan het begin van
het jaar 968 groepsaccommodaties in Nederland, 11 meer dan het jaar ervoor. Per
toeristisch gebied zijn de veranderingen redelijk beperkt. In de regio Twente, Salland
en de Vechtstreek zijn de meeste accommodaties verdwenen, namelijk 6, terwijl er
op de Groningse, Friese en Drentse zandgronden 5 accommodaties bijkwamen en
in West- en Midden-Brabant 6. Of deze absolute getallen geheel accuraat zijn kan
betwijfeld worden gezien de tegenbeweging die alle drie de regio’s het jaar daarvoor

Tabel 2.5

Aanbod groepsaccommodaties, naar toeristengebied
Accommodaties

Slaapplaatsen

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

Waddeneilanden

94

95

90

91

6.021

6.236

5.926

6.021

Noordzeebadplaatsen

54

57

51

52

2.854

2.966

2.759

2.786

IJsselmeerkust

50

50

53

53

3.241

3.209

3.350

3.059

Deltagebied

13

13

14

14

653

592

498

504

Meren in Gron., Friesl. en NW Overijssel

44

41

41

42

2.375

2.205

2.266

2.165

Hollands-Utrechtse meren

12

11

11

11

800

661

662

718

Utrechtse Heuvelrug en ’t Gooi

19

21

19

18

1.898

2.039

1.966

1.764

Veluwe en Veluwerand

61

59

59

61

4.639

4.515

4.545

4.961

Gelders rivierengebied

14

14

12

14

474

501

436

583

Achterhoek

75

76

76

80

3.142

3.118

3.010

3.037

Twente, Salland en Vechtstreek

86

89

91

85

4.891

5.056

5.344

5.039

Groningse/Friese/Drentse zandgronden

133

131

125

130

6.348

6.207

6.641

6.092

West- en Midden-Brabant

122

112

109

115

8.537

7.956

7.963

8.043

O-Brabant/N-M-Limburg/Rijk v. Nijmegen

126

123

125

125

6.651

6.393

6.883

6.569

35

32

33

32

1.941

1.672

1.745

1.845

4

2

4

4

x

x

x

Zuid-Limburg
Vier grote steden
Overig Nederland
Totaal

48

42

44

41

1.820

1.685

1.727

1.478

990

968

957

968

56.285

55.011

55.721

54.664

Bron: CBS, Statistiek Logiesaccommodaties.
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lieten zien. In de periode van 2014 tot 2017 zijn de verschillen per regio en in Nederland in ieder geval redelijk beperkt te noemen.
Gek genoeg laat het aantal slaapplaatsen in groepsaccommodaties juist weer een
lichte daling zien. In meerdere regio’s zijn een paar honderd slaapplaatsen ‘verdwenen’. Veelal komt dit doordat er ook een aantal groepsaccommodaties minder zijn.
Het kan ook zijn dat vakantieparken ervoor hebben gekozen om de groepsaccommodaties te verwijderen ten faveure van andere accommodaties of voorzieningen.
Dit is het duidelijkst te zien in het Deltagebied waar de groepsaccommodaties de
afgelopen 3 jaar zijn toegenomen van 13 naar 14, maar het aantal slaapplaatsen
in diezelfde periode met 30 procent is gedaald. In het Gelders rivierengebied is het
aantal slaapplaatsen juist met 23 procent toegenomen op een gelijkblijvend aantal
groepsaccommodaties.
De daling van groepsaccommodaties in Twente, Salland en de Vechtstreek komt
terug in de cijfers van de provincie Overijssel. Wel opvallend is dat het aantal slaapplaatsen over de afgelopen drie jaar gezien alleen in Overijssel en Gelderland toegenomen is. De daling van het aantal slaapplaatsen is in de provincies Groningen,
Zuid-Holland en Flevoland het meest prominent.
Heeft de gemiddelde groepsaccommodatie in Nederland 56 slaapplaatsen, per regio zijn de verschillen redelijk groot. Zo heeft de regio Utrechtse Heuvelrug/’t Gooi
gemiddeld 98 slaapplaatsen per accommodatie, gevolgd door de Veluwe en Veluwerand met 81 plaatsen per bedrijf, maar zijn dat in de Achterhoek maar gemiddeld
38 en in het Deltagebied en ‘overig Nederland’ slechts 36 gemiddeld.
Tabel 2.6

Aanbod groepsaccommodaties, naar provincie
Accommodaties

Slaapplaatsen

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

Groningen

24

22

18

18

1.080

987

882

810

Friesland

159

152

151

157

9.238

9.196

9.082

9.130

Drenthe

109

107

102

106

5.065

4.818

5.232

4.804

Overijssel

107

109

113

107

5.821

5.920

6.322

5.970

Flevoland

11

12

13

11

1.361

1.410

1.527

1.012

Gelderland

159

158

155

163

8.793

8.659

8.537

9.127

Utrecht

23

24

25

24

2.228

2.230

2.305

2.062

Noord-Holland

55

56

53

51

2.681

2.682

2.534

2.627

Zuid-Holland

28

27

24

22

1.521

1.688

1.377

1.300

Zeeland

38

40

41

42

2.060

1.957

2.010

2.043

183

173

172

180

11.824

11.344

11.618

11.470

Noord-Brabant
Limburg
Totaal

94

88

90

87

4.918

4.300

4.575

4.589

990

968

957

968

56.590

55.191

56.001

54.944

Bron: CBS, Statistiek Logiesaccommodaties.
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2.2.4 Aanbod totale verblijfsrecreatie
Begin 2017 telde Nederland 1.517 huisjesterreinen, 2.821 kampeerterreinen en
968 groepsaccommodaties. Deze bieden gezamenlijk zo’n 1,1 miljoen slaapplaatsen aan. Naast de hotels, B&B’s en Airbnb-accommodaties vormen deze verblijfsrecreatieve bedrijven alle logiesaccommodaties in het land. Hierbij dient in ogenschouw te worden genomen dat er vele bedrijven zijn die meerdere vormen van
logies aanbieden. Als een vakantiepark zowel bungalows aanbiedt als toeristische
kampeerplekken, wordt dit bedrijf zowel in de telling van ‘huisjesterreinen’ meegenomen als in de telling van ‘kampeerterreinen’!
Door deze mengvormen kunnen de verblijfsrecreatieve bedrijven niet bij elkaar opgeteld worden. Volgens het CBS zijn er ongeveer 1.000 dubbelingen. Zodoende komen
we uit op een totaal van 4.300 huisjesterreinen, kampeerterreinen en groepsaccommodaties in ons land.
De meeste huisjesterreinen zijn in de badplaatsen van de Noordzee te vinden. De
provincies met het meeste aanbod zijn Zeeland en Gelderland. Qua kampeerterreinen zien we deze verdeling ook terug, waarbij Gelderland duidelijk meer terreinen en
slaapplaatsen heeft dan Zeeland. Bij de groepsaccommodaties zien we een geheel
andere verdeling. De regio’s met de meeste groepsaccommodaties bevinden zich
op de Waddeneilanden, in Noord- en Midden-Limburg en in de provincies Gelderland
en -vooral- Noord-Brabant.
Gemiddeld bevinden zich per 100 km2 ruim 15 verblijfsrecreatieve voorzieningen in
Nederland. Verreweg de grootste dichtheid bevindt zich in Zeeland, terwijl Flevoland
en Groningen de provincies zijn met de laagste concentratie van huisjesterreinen,
kampeerterreinen en groepsaccommodaties per vierkante kilometer. Deze dichtheid
heeft als neveneffect dat ze een bepaalde toeristische druk oplevert; dit wordt in
hoofdstuk 10 van deel 1 in dit Trendrapport toegelicht.

Gemiddeld bevinden zich per 100 km2 ruim 15
verblijfsrecreatieve voorzieningen in Nederland.
2.2.5 Awards
Wat zijn nu de best gewaardeerde aanbieders? Wie onderscheidt zich het meeste in
dit grote aanbod? Daar zal iedere gast uiteraard een andere mening over hebben,
dat blijkt ook uit de vele reviews en ‘awards’ die elk jaar worden uitgereikt. Toch is de
jaarlijkse prijzenregen een goede indicator van verblijfsrecreatieve aanbieders die in
de smaak vallen bij het publiek. Vanwege de vele awards die het afgelopen jaar zijn
uitgereikt, zijn deze niet allemaal in dit hoofdstuk opgenomen: een overzicht vindt u
op de site van NRIT media: nritmedia.nl/trendrapport2017
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2.3

Vraag

Deze paragraaf behandelt de vraag naar verblijfsrecreatieve voorzieningen: hoeveel
gasten uit binnen- en buitenland verblijven voor welke periode op de huisjesterreinen,
kampeerterreinen en groepsaccommodaties in Nederland? Om deze vraag te beantwoorden zijn cijfers en gegevens van het CBS en van NBTC-NIPO Research gebruikt.
De cijfers van het CBS worden verkregen door de maandelijkse enquêtes die zij
verstuurt aan alle logiesaccommodaties. De cijfers van het Continu VakantieOnderzoek (door NBTC-NIPO Research) worden verkregen door elk kwartaal zo’n 6.000
vragenlijsten te laten invullen door inwoners van Nederland.

2.3.1 Huisjesterreinen
Het jaar 2016 laat volgens de cijfers van het CBS nog steeds een stijging zien in
het aantal gasten dat een bungalow of chalet heeft geboekt. Maar het is een stijging
die te danken is aan de buitenlandse gast. Het aantal bezoekers uit Nederland zelf

Tabel 2.7

Gasten en overnachtingen op huisjesterreinen, naar herkomst
Gasten
2013

Overnachtingen

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

24.473

24.703

25.945

25.427

x 1.000
Nederland

5.359

5.445

5.714

5.592

Duitsland

1.095

1.174

1.338

1.435

5.965

6.261

7.056

7.439

573

602

642

676

2.327

2.435

2.607

2.708

België
Verenigd Koninkrijk

52

65

77

84

280

349

409

445

Frankrijk

40

40

46

52

182

182

204

219

Zwitserland en Liechtenst.

11

10

12

12

65

62

74

70

Denemarken

6

7

11

10

32

35

56

48

Spanje

4

5

5

5

20

24

26

29

Italië

3

3

5

5

14

15

24

26

Zweden

3

2

2

3

18

8

12

13

overige landen Eurozone

43

32

35

43

217

177

193

229

overig Europa

22

17

19

22

118

93

107

128

Amerika

7

6

9

7

45

35

49

38

Azië

9

10

17

29

62

67

107

181

Australië en Oceanië

1

1

2

2

9

8

10

10

Afrika

1

2

2

2

8

10

13

18

Europa excl. Nederland

1.853

1.957

2.192

2.346

9.238

9.641

10.769

11.354

Totaal buitenland

1.871

1.976

2.222

2.387

9.363

9.760

10.947

11.600

Totaal

7.230

7.422

7.936

7.978

33.835

34.463

36.893

37.027

Bron: CBS, Statistiek Logiesaccommodaties.
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Tabel 2.8

Vakanties van Nederlanders in bungalows
2002

2013

2014

2015

2016

x 1.000
Binnenland

6.270

6.373

6.004

6.304

6.026

Buitenland

2.591

2.796

2.705

2.467

2.767

Totaal

8.861

9.169

8.709

8.771

8.793

Bron: ContinuVakantieOnderzoek, NBTC-NIPO Research.

is namelijk minder geworden. De groei uit het buitenland komt vooral door gasten
uit Duitsland, België, Engeland, Frankrijk en uit Azië. In absolute aantallen zijn onze
naaste buren van groot belang. Het lijkt erop dat daar ook nog voldoende potentieel
is, maar dat geldt helemaal voor Azië! Het aantal overnachtingen is in totaal nog wel
gestegen in 2016, maar slechts marginaal. Het gemiddeld aantal overnachtingen per
gast is over de gehele linie rond de 5, en al jaren stabiel.
In de cijfers van NBTC-NIPO Research waar het om het aantal vakanties van Nederlanders gaat, is dezelfde daling waar te nemen, maar dan alleen nog sterker: in 2016
gingen 4 procent minder Nederlanders op vakantie in een bungalow in eigen land dan
in 2015. In totaal steeg het aantal vakanties in een huisje wel: de Nederlander boekt
zijn bungalow dus weer wat meer in het buitenland.
Waar gaan die gasten nu heen? Het CBS heeft de 16 toeristische gebieden voor
wat betreft gastenbezoek teruggebracht tot 6 gebieden. Tabel 9 geeft inzicht in de
voorkeuren qua locatie van zowel de Nederlandse gast die in eigen land op vakantie
gaat als van de buitenlandse gast die ons land bezoekt. De Nederlander zit redelijk
verspreid door het gehele land, maar nog het meest in het zuiden van het land. Van
de buitenlander gaat een groot deel -zoals verwacht- naar de kust, maar toch viert
62 procent van de buitenlandse toeristen hun vakantie op een terrein dat niet aan de
Tabel 2.9

Bestemmingen van binnen- en buitenlandse gasten op huisjesterreinen
Gasten uit Nederland
2013

Gasten uit buitenland

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

1.030

1.084

1.059

1.092

693

793

860

917

567

605

607

582

303

313

351

376

x 1.000
Kust
Watersportgebieden
Bos en Heide Midden-Nederland

796

849

933

867

83

69

84

87

Bos en Heide Noordoost-Nederland

1.063

1.103

1.175

1.154

169

176

212

225

Bos en Heide Zuid-Nederland

1.795

1.705

1.806

1.770

589

588

664

724

108

99

135

127

34

37

50

58

5.359

5.445

5.714

5.592

1.871

1.976

2.222

2.387

Overig Nederland
Totaal
Bron: CBS, Statistiek Logiesaccommodaties.
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(zee)kust ligt. In onderstaande tabel is verder te zien dat de daling van vakanties van
Nederlandse gasten in alle regio’s voorkomt, behalve aan de kust. Goed nieuws voor
de andere recreatiebedrijven is dat de stijging van de buitenlandse gast in elk deel
van het land waar te nemen is!
Tenslotte blijkt ook uit deze cijfers weer dat het aantal buitenlandse gasten een
steeds groter aandeel inneemt in de bungalow- en chaletvakanties op onze Nederlandse parken: in 2016 bedraagt deze inmiddels 30 procent.

2.3.2 Kampeerterreinen
Tabel 10 toont aan dat de daling van het aantal gasten dat een kampeerterrein
bezoekt, is gekenterd. De daling van het aantal overnachtingen is dat echter (nog)
niet. De daling die we de laatste jaren zagen van het aantal Nederlanders dat ging
kamperen is gelukkig voor onze campings tot staan gebracht. De groei van buitenlandse gasten die in ons land komen kamperen, zet zich nog steeds door, hoewel

Tabel 2.10

Gasten en overnachtingen op kampeerterreinen, naar herkomst
Gasten
2013

Overnachtingen

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

3.024

2.850

2.848

17.377

17.389

16.720

16.388
3.622

x 1.000
Nederland

3.118

Duitsland

565

629

678

707

2.824

3.202

3.421

België

112

119

117

121

419

454

437

494

32

39

34

36

121

147

125

135

Verenigd Koninkrijk
Frankrijk

37

32

33

29

101

76

76

70

Zwitserland en Liechtenst.

10

11

12

12

32

37

38

37

Denemarken

8

8

8

6

27

26

26

23

Spanje

6

7

6

6

17

19

15

15

21

18

15

13

54

36

30

28

5

4

4

4

12

10

10

8

Overige landen Eurozone

11

14

17

15

30

41

51

47

Overig Europa

Italië
Zweden

11

11

9

8

31

27

21

23

Amerika

3

3

4

3

6

10

10

9

Azië

1

1

3

1

1

2

7

4

Australië en Oceanië

2

2

2

2

5

6

5

6

Afrika
Europa excl. Nederland
Totaal buitenland
Totaal

1

1

0

0

2

5

0

0

816

891

933

957

3.669

4.075

4.249

4.503

822

899

942

964

3.682

4.098

4.272

4.523

3.940

3.923

3.793

3.812

21.059

21.487

20.993

20.911

Bron: CBS, Statistiek Logiesaccommodaties.
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de groei in 2016 minder groot is geweest dan de jaren daarvoor. De grootste groep
buitenlanders komt traditiegetrouw uit Duitsland, terwijl het aandeel van onze oosterburen in het totaal aantal buitenlandse gasten nog steeds stijgende is en nu ruim 73
procent bedraagt. De Aziaat komt juist weer minder kamperen, maar die boekt dan
ook steeds meer een bungalow, zo werd in de vorige paragraaf duidelijk.
Uit cijfers van NBTC-NIPO Research blijkt zelfs dat de kampeervakantie van Nederlanders weer in de lift zit. Zowel het aantal vakanties in eigen land als in het buitenland
is afgelopen jaar flink gestegen, hoewel we moeten afwachten of deze stijgende lijn
zich doorzet. De aantallen van vorig decennium zullen sowieso niet meer binnen bereik zijn. Opvallend is verder dat alle vormen van kamperen, dus ook het ‘ouderwetse’
verblijf in een tent, gestegen zijn. Hoewel natuurlijk alle vormen van luxe tenten (het
‘glamping’) hier bij inbegrepen zijn.
Tabel 2.11

Vakanties van Nederlanders op kampeerterreinen
Binnenland
2002

Buitenland

2013

2014

2015

2016

2002

2013

2014

2015

2016

x 1.000
Tent, bungalowtent

1.093

768

779

755

846

1.434

851

858

784

849

Caravan, vouwwagen

4.975

3.208

3.210

2.812

3.043

1.732

1.778

1.639

1.604

1.653

71

335

342

292

315

189

390

402

393

395

6.139

4.311

4.331

3.859

4.204

3.355

3.019

2.899

2.781

2.897

Camper
Totaal

Bron: ContinuVakantieOnderzoek, NBTC-NIPO Research.

Aangaande de bestemming van de kampeervakanties is in onderstaande tabel te
zien dat de binnenlandse gast de over het gehele land verspreide campings weet
te vinden. De helft van de buitenlandse gasten kiest voor een kampeervakantie aan
de kust. De meeste groei zat het afgelopen jaar voor zowel de binnenlandse als de
buitenlandse gast in Zuid-Nederland.
Tabel 2.12

Bestemmingen van binnen- en buitenlandse gasten op kampeerterreinen
Gasten uit Nederland

Gasten uit buitenland

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

Kust

709

701

669

682

399

445

468

486

Watersportgebieden

358

364

350

295

118

150

142

122

Bos en Heide Midden-Nederland

521

538

517

548

56

56

59

67

Bos en Heide Noordoost-Nederland

536

620

562

517

29

34

30

37

Bos en Heide Zuid-Nederland

865

669

601

657

100

95

97

110

Overig Nederland
Totaal

129

130

151

150

119

118

147

142

3.118

3.024

2.850

2.848

822

899

942

964

Bron: CBS, Statistiek Logiesaccommodaties.
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2.3.3 Groepsaccommodaties
Na jaren van groei liet het aantal gasten in groepsaccommodaties het afgelopen jaar
een fikse daling zien. Maar liefst 80.000 gasten minder ten opzichte van 2015, zo
becijferde het CBS. Alleen de vraag van Belgische gasten steeg flink, maar absoluut
gezien gaat het daarbij om minder grote aantallen.
Tabel 2.13

Gasten en overnachtingen in groepsaccommodaties, naar herkomst
Gasten
2013

Overnachtingen

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

1.319

1.337

1.264

3.415

3.556

3.661

3.353
253

x 1.000
Nederland

1.286

Duitsland

53

55

55

48

301

319

291

België

15

14

14

18

55

51

53

59

Europa excl. Nederland

72

71

76

70

373

380

366

327

Totaal buitenland
Totaal

73

71

77

70

375

381

370

331

1.359

1.390

1.414

1.335

3.789

3.937

4.032

3.684

Bron: CBS, Statistiek Logiesaccommodaties.

Moeilijk te verklaren is dat uit de cijfers van NBTC-NIPO Research een andere trend
blijkt: namelijk dat Nederlanders in 2016 juist 71.000 meer vakanties hebben ondernomen in een groepsaccommodatie. Dit zal veroorzaakt worden door verschil
in steekproefgrootte tussen beide onderzoeksbureaus. Tevens kan een oorzaak zijn
dat de groepsgrootte waarin men een vakantie onderneemt gemiddeld een stuk
lager is.
Zuid-Nederland is verreweg het populairste gebied in Nederland om in een groepsaccommodatie te verblijven en opmerkelijk genoeg ook het enige gebied dat in 2016
zowel voor binnenlandse als buitenlandse gasten een stijging laat zien.
Tabel 2.14

Aantal vakanties van Nederlanders in groepsaccommodaties
2002

2013

2014

2015

2016

628

382

292

290

361

x 1.000
Binnenland
Buitenland

174

164

139

163

172

Totaal

802

546

431

453

533

Bron: ContinuVakantieOnderzoek, NBTC-NIPO Research.
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Tabel 2.15

Bestemmingen van binnen- en buitenlandse gasten in groepsaccommodaties
Gasten uit Nederland
2013

2014

2015

Gasten uit buitenland
2016

2013

2014

2015

2016

26

x 1.000
Kust

163

175

201

151

31

35

37

Watersportgebieden

137

129

125

119

6

8

7

7

Bos en Heide Midden-Nederland

268

275

282

258

2

3

5

2

Bos en Heide Noordoost-Nederland

261

290

280

276

16

13

15

15

Bos en Heide Zuid-Nederland

418

406

407

418

15

9

11

18

Overig Nederland
Totaal

39

45

42

42

3

2

2

2

1.286

1.319

1.337

1.264

73

71

77

70

Bron: CBS, Statistiek Logiesaccommodaties.

2.3.4 Afstemming vraag en aanbod
In 2016 hebben de huisjesterreinen bijna 8 miljoen gasten ontvangen, de kampeerterreinen ruim 3,8 miljoen en de groepsaccommodaties ruim 1,3 miljoen. Ondanks
dat er ongeveer 2,5 zoveel slaapplaatsen op campings zijn, ontvangen de bungalowparken 2 keer zoveel gasten. Dit komt uiteraard door de betere bezetting die
gedurende het gehele jaar op huisjesterreinen te realiseren is.

Ondanks dat er ongeveer 2,5 zoveel slaapplaatsen op
campings zijn, ontvangen de bungalowparken 2 keer
zoveel gasten.
De gast verblijft gemiddeld 4,6 nachten in een bungalow of chalet. De gemiddelde
verblijfsduur op een camping bedraagt 5,5 nachten, terwijl de gast in een groepsaccommodatie gemiddeld 2,8 nachten verblijft.
Met zo’n 40 miljoen gastnachten realiseren de huisjesterreinen een gemiddelde bezetting van 123 nachten per jaar, oftewel 34 procent. Voor de kampeerterreinen
komt dit gemiddelde op 28 nachten oftewel 8 procent per jaar. De groepsaccommodaties scoren er tussenin met een gemiddelde van 67 gastnachten per jaar, wat
neerkomt op 18 procent bezetting per jaar. Let wel: deze getallen becijferen de
bezetting per slaapplaats, niet per accommodatie!
Uit de cijfers die het CBS presenteert in deel 2 van dit Trendrapport, blijkt dat de
sector het over het algemeen goed doet. De omzet over 2016 steeg met ruim 5
procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Ook het eerste kwartaal van 2017 laat
een prima groei van de omzet zien. Tevens doet de sector het goed op een ander
speerpunt van de economie, het binnenhalen van de buitenlandse toerist. Het inko-
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mend toerisme steeg afgelopen jaar namelijk ook met ruim 5 procent. Gezien de
overcapaciteit in het aanbod is daar buiten het hoogseizoen nog steeds veel winst
te behalen zo lijkt het. Tenslotte nog het aandeel van die buitenlandse gast in de
verblijfsrecreatieve accommodaties:
•
•
•

2.4

30 procent in bungalows en chalets
25 procent op campings
5 procent in groepsaccommodaties

Trends & Ontwikkelingen

In deel 1 van dit Trendrapport zijn de macro-trends die we momenteel om ons heen
waar kunnen nemen uitvoerig besproken, inclusief de invloed die zij hebben op de
wereld van recreatie en toerisme. Voor wat betreft de verblijfsrecreatie is de ontwikkeling in vraag en aanbod aan bod gekomen in de vorige paragrafen. Deze paragraaf
laat zien hoe verblijfsrecreatieve sector haar aanbod middels concrete investeringen
en acties wil laten aansluiten op de veranderende vraag van de gast. Er gebeurt veel
en er staat nog veel meer te gebeuren!

2.4.1 Samenwerking laat grenzen vervagen
Dag- en verblijfsrecreatie
De dag- en verblijfsrecreatie groeien naar elkaar toe. Het bekendste voorbeeld is de
Efteling waar nu ook een tweede vakantiepark is gebouwd. Voor volgend jaar staat
ook een dergelijk groot project op stapel, namelijk de bouw van een Safari Resort op
de Beekse Bergen waardoor gasten vanuit hun accommodatie zicht hebben op de
wilde dieren. Een ander voorbeeld is de Plopsa Group die naast haar attractiepark in
België een vakantiepark gaat bouwen en dit wellicht ook in Nederland gaat doen. En
op Attractiepark Slagharen verdwijnen dan wel de pony’s en de oude huisjes die je
daar kon huren, maar komt het nieuwe Raccoon Village als nieuwe verblijfsmogelijkheid ervoor in de plaats.
Andersom zien we het in de sector ook steeds meer: vakantieparken die (meer)
dagattracties gaan aanbieden. Zo bouwt het Limburgse vakantiepark De Schatberg
een Family Entertainment Center rondom de ‘Mattel-figuren’. Dit naast de vele (water-)activiteiten die er op het park al mogelijk zijn.
Opvallend (of eigenlijk juist logisch) aan deze nieuwe ontwikkelingen is dat het bij de
nieuwe accommodaties allemaal om themabungalows gaat.
China
In paragraaf 2.3 zagen we al dat de Chinese gast ons land steeds meer weet te
vinden. Maar ‘we’ gaan ook naar China. ClubMed is een partij die haar groeistrategie
deels op China heeft gericht en als doel heeft om daar in 2020 maar liefst 20 resorts
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te exploiteren. Center Parcs is een andere partij die naar het Verre Oosten trekt en
van plan is om in ieder geval 2 parken in China te bouwen.
Regionale samenwerking
De regionale samenwerking tussen toeristische bedrijven onderling waarbij de overheid participeert, komt in al meer delen in Nederland van de grond. VisitVeluwe is hier
een mooi voorbeeld van. De gemeente Apeldoorn nam het initiatief voor dit project
waarin touringcars vanaf diverse recreatieparken in Hoenderloo rechtstreeks naar de
Apenheul, Koningin Julianatoren, museum Paleis Het Loo en het centrumgebied van
Apeldoorn rijden. Doel is om het autoverkeer op de Veluwe en het parkeerprobleem
bij de attracties te verminderen. De deelnemende recreatieparken verkopen tickets
met korting voor de attracties en het museum inclusief vervoer. Daardoor is het voor
de gasten financieel aantrekkelijker om met de VisitVeluwe Express te reizen dan met
de eigen auto. Dit project maakt weer deel uit van een groter regionaal plan: de Gebiedsopgave Veluwe-op-1 waarin ondernemers, natuurorganisaties, terreineigenaren
en overheden samenwerken aan een betere beleving van de Veluwe.
Een ander voorbeeld (ook op de Veluwe) is hoe Roompot Bungalowpark Hoenderloo
de focus zelfs helemaal legt op het verkopen van de omgeving in plaats van op het
park of de accommodaties. Door bovenregionale marketing wil het park gasten de
omgeving laten beleven en worden de accommodaties op het park gezien als een
middel, niet als doel. Een mooi voorbeeld binnen dit concept zijn de ‘Veluwe ambassadeurs’: medewerkers die gastvrouw of –heer zijn rondom een van 4 thema’s die
zijn benoemd en gekoppeld worden aan de gasten in elke fase van de guest journey.
Volgens de Rabobank ontstaat ook al meer samenwerking tussen de diverse individueel opererende parken als reactie op de toenemende macht van de grote verhuurorganisaties, touroperators en online boekingsplatforms.

2.4.2 Kleinschaligheid mag, investeren moet
Gasten blijken zowel de grote parken met vele voorzieningen en attracties te kunnen
waarderen, als het kleine, eenvoudige kampeerterrein. De voorzieningen moeten wel
overal op orde zijn en aan de verwachtingen van de doelgroep voldoen. Dit legt een
druk op de recreatiebedrijven om te blijven investeren.
Nieuwe parken
De ketenorganisaties vernieuwen en investeren enorm. De ‘grote 3’ zijn ook op het
gebied van (her)investeringen de grootste (zie ook paragraaf 2.7.2). Center Parcs
bouwt diverse nieuwe parken in het buitenland en wil ook naar China. Landal GreenParks bouwt nieuwe parken, onder andere in Engeland, en heeft 5 parken in Denemarken overgenomen. Ook de middelgrote verhuurorganisaties timmeren aan de
weg en plegen grote investeringen.
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De Efteling heeft haar tweede park, Het Loonsche Land, inmiddels geopend, Safaripark Beekse Bergen bouwt een Safariresort en dan is er het initiatief van Puur
Exloo dat een groots nieuw park wil laten verrijzen in combinatie met een hotel (van
Fletcher) en juist niet via de grote merken wil gaan verhuren. Afgelopen jaren zijn er
voornamelijk in Zeeland vele nieuwe en luxe parken en resorts verschenen, en vooral
Roompot heeft in die provincie nog steeds grootse plannen. Het nieuwste project
Brouwerseiland van ontwerper en projectontwikkelaar Zeelenberg heeft in de zomer
van 2017 groen licht gekregen van de gemeenteraad, ondanks de vele burgerprotesten die er waren tegen het ‘Ibiza aan het Grevelingenmeer’. Verder dienen we af
te wachten of het idee van een Krugerpark in de Oostvaardersplassen van de grond
gaat komen.
Nieuwe faciliteiten
Ieder recreatiebedrijf zal sowieso moeten vernieuwen om de gast te blijven verrassen. Een trend lijkt het te zijn om in waterpret te investeren. Meerdere Nederlandse
campings hebben dat voor het seizoen 2017 gedaan. Zij zien glijbanen, zwembaden
en sprayparks als een belangrijke toegevoegde waarde voor hun gasten. Veluwe
Vakantieparken ’t Schinkel en De Pampel in Hoenderloo krijgen bijvoorbeeld deze
zomer elk een spectaculaire waterglijbaan: de GoH20 Challenger. Watergames &
More verzorgt de installatie van de glijbanen. Dit bedrijf is ook actief in het Zeeuwse
Westkapelle waar een complete waterattractie voor camping de Boomgaard wordt
gebouwd, evenals voor het Texelse De Krim. Ook camping ‘t Veld in Rheeze (Overijssel) heeft een GoH20 Challenger waterglijbaan met daglichteffecten aangeschaft.
Libéma startte op vakantiepark de Beekse Bergen in het voorjaar van 2017 met de
bouw van een nieuw centrumgebouw met daarin een zwembad en een Spray Park.
En uiteraard is de opening in de zomer van 2017 van de naar eigen zeggen grootste
indoor zwemglijbanen ter wereld bij Landal Hof van Saksen niet onopgemerkt voorbijgegaan aan de volgers van het sectornieuws.
Thematisering
Thematisering in concept en in accommodatie komt ook al meer tot ontwikkeling. Zo
zijn bij Dormio Resort Maastricht een ‘Kidskwartier’ en wellnesswoningen verschenen, bouwt Duinrell al jarenlang zogenaamde ‘Duingalows’ zoals het bedrijf haar stacaravans benoemt en profileert camping ’t Strandheem zich als een van de weinige
vakantieparken die speciaal geschikt zijn voor gezinnen met tieners. Zij daagt de
tiener uit door bijvoorbeeld Expeditie Robinson te organiseren.
Natuurcamping de Lemeler Esch heeft in samenwerking met studio YogaCamp2016
voor de tweede keer yogalessen in de buitenlucht georganiseerd. Dit specifieke voorbeeld van je richten op een bepaald thema bleek te voorzien in een wens van veel
yogi’s om met hun hele gezin op een leuke camping te staan en toch 2,5 uur per dag
les te kunnen nemen.
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Zorgconcepten in diverse vormen ziet men ook al meer ontstaan. Een kleinschalig
project dat hierop inspeelt is boerderijcamping De Boergondiër die naast dagdialyse
nu ook nachtdialyse aanbiedt aan haar gasten.
In de programmering van bijvoorbeeld Center Parcs en Roompot blijkt dat arrangementen rondom de winterperiode in opkomst zijn en door gasten gewaardeerd
worden.

2.4.3 De accommodatie: eenvoud mag, (digitaal) gemak moet
De ontwikkeling dat de gast steeds meer luxe vraagt van de accommodatie is over
het algemeen nog steeds gaande. Aan de andere kant zien we ook een ontwikkeling dat een bepaald type toerist bewust op zoek is naar eenvoudige terreinen en
verblijfaccommodaties. Wat echter voor dit gehele spectrum geldt is dat de gast
het prettig vindt om overal internettoegang te hebben en zijn vakantie op maat te
kunnen boeken.
Glamping
De trend van Glamping als het luxueuzere kamperen zet zich ook door. Zo introduceert Vacanceselect dit seizoen de Safaritent DeLuxe, met afwasmachine en airconditioning, en de Airdreamer; volgens het bedrijf dé glampingsensatie voor 2017. De
Airdreamer is een cottage en tent in één. Deze glampingaccommodatie bestaat uit
twee verdiepingen. Op de begane grond bevindt zich een woonkamer, een zeer compleet ingerichte keuken en een luxe, dus van alle gemakken voorziene, badkamer.
Boven ervaren vakantiegangers het echte kampeergevoel en kunnen ze overnachten
in drie aparte slaaptenten, in totaal goed voor zes personen. Kortom, beneden (luxe)
wonen en boven dromen.
Ook het bedrijf Glamping4all ziet nog heel wat ontwikkeling in glamping. Had je eerst
vooral tenten met stalen frames, nu zie je steeds meer hout. Er zijn tenten met verdiepingen gekomen, een gedeelde overkapping, er komt airco in de tenten en men
ziet ook steeds luxere douches. Het steigerhout maakt langzaam maar zeker plaats
voor wat luxere houtsoorten zoals Douglas.
Tiny Houses
DroomParken heeft als pilot op het park De Zanding zogenaamde Tiny Houses geplaatst. Deze nieuwste woontrend baseert zich op de filosofie: meer eenvoud voor
meer mentale vrijheid ofwel ruimte voor zelfontplooiing, het gezin, sociale contacten
en verbinding met de natuur. De kleine huisjes zijn duurzaam, met tevens oog voor
zowel nieuwe technieken als voor aandacht voor elkaar. De oppervlakte van de Tiny
Houses bedraagt 22 m2 tot 28 m2.
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De camper
In paragraaf 2.3.2 zagen we dat de kampeervakantie uit het dal kruipt. Volgens
beursorganisatoren zit dit type vakantie zelfs in de lift. Een steeds belangrijker plek
wordt ingenomen door de camper. In Nederland is het camperbezit gegroeid tot
100.000. Tezamen met de mobiele camperbezitters uit de rest van Europa vormt dit
een potentieel voor de campings die nog niet ten volle benut wordt. De camperaar
biedt ook kansen omdat de vakanties met een camper meer verspreid over het jaar
zijn dan de traditionele kampeervakanties. Tevens gaat de camperaar relatief vaak
op vakantie. Omdat de regio voor een camperaar van belang is, zal de ondernemer
hierop in kunnen spelen en tevens rekening kunnen houden met de andere specifieke
wensen van een campertoerist.
Natuurkampeerterreinen
In de markt van de verblijfsrecreatie is veel vraag naar een duurzame accommodatie
met een bijzonder design. Hoewel de aard van een natuurkampeerterrein natuurlijk
een van eenvoud is, wordt ook hier wel degelijk vernieuwd. Al in 2012 heeft De Groene Koepel de Trek-in, de eerste duurzame Trekkershut ontwikkeld en op de markt
gebracht. Door zijn bijzondere ontwerp en comfort is de bezettingsgraad hoog. De
negen ondernemers die momenteel een of meerdere Trek-ins hebben staan, zijn zeer
tevreden over deze Trekkershut. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw model.
Tevens zijn afgelopen winter maar liefst 23 natuurkampeerterreinen en een groepsnatuurkampeerterrein open gebleven en hebben speciale voorzieningen voor wintergasten aangebracht. Dit varieerde van verwarmd sanitair en een slechtweerruimte
waar je kunt lezen, een spelletje doen en soms zelfs koken, tot de mogelijkheid om
vuur te stoken bij je tent, camper of caravan.
(Digitaal) maatwerk voor de gast
Al meer bedrijven bieden de gast een app aan voor op hun mobiele telefoon. De
nieuwe app van Center Parcs (Planet CP) die per maand door meer dan 40.000 mensen gebruikt wordt, blijkt een succesvolle in dit kader te zijn. De app is voorafgaand
aan het verblijf te gebruiken en om tijdens het bezoek aan het park arrangementen
etc. bij te boeken.
Libéma test op Vakantiepark Dierenbos een ander systeem uit: namelijk een online
gastenplatform waarmee de organisatie online met haar gasten kan communiceren.
Een soort digitale informatiemap. Hoewel de eerste resultaten volgens het bedrijf
prima zijn, kiest men er wel voor om de papieren informatiemap naast dit platform
te laten bestaan.
Staatsbosbeheer heeft de afgelopen periode haar natuurkampeerterreinen volledig
geautomatiseerd. Dat lijkt vreemd voor een natuurbeleving, maar Staatsbosbeheer
wil haar menskracht inzetten voor natuur en natuureducatie en niet voor het afhandelen van boekingen en het beheer van een slagboom. Grootste zichtbare verandering
is het verdwijnen van de beheerders op de 23 natuurkampeerterreinen van Staats-
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bosbeheer. Daarvoor in de plaats zijn digitale zuilen gekomen en de boswachter die
tweemaal daags langskomt voor een praatje en controle. De overige logistieke en
sanitaire werkzaamheden zijn uitbesteed. Op de achtergrond zijn marketing en boekingen geautomatiseerd en gecentraliseerd.
Center Parcs heeft vorig jaar de flexibele aankomstdagen geïntroduceerd: gasten
mogen 6 dagen in de week aankomen. Dit naar aanleiding van onderzoek onder
Nederlanders die in meerderheid aangeven dat dit een reden kan zijn om eerder voor
een bungalowvakantie te kiezen. Op Center Parcs Sandur, waar men al een tijd werkt
met deze flexibele aankomstdagen, blijkt het een groot succes en is de bezetting
door deze maatregel gestegen.
Naar verwachting zullen de technologische middelen komende jaren nog veel meer
impact gaan krijgen voor de recreatiebranche en haar bezoeker. Hoofdstuk 4 in het
eerste deel van dit Trendrapport geeft de technologische ontwikkelingen weer die
vele kansen kunnen en zullen gaan bieden: connected intelligence, conversinal interface, de blockchain, big data, augmented en virtual reality.

2.4.4 Verantwoord ondernemen en verantwoord op vakantie
Hoofdstuk 5 uit deel 1 van dit Trendrapport start met het benoemen van de enorme
energietransitie waar we in Nederland voor staan en waarin de toeristische sector
nog een tandje hoger zal moeten gaan schakelen. In de recreatie speelt vooral het
relatief hoge waterverbruik een (negatieve) rol in het energieverbruik.
Green Key
Green Key is in tien jaar tijd uitgegroeid tot het belangrijkste keurmerk in Nederland
voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord toeristisch ondernemen. Het keurmerk is een initiatief van Foundation for Environmental Education (FEE), een onafhankelijk internationaal netwerk van organisaties uit 73 landen.
Nederland is internationaal gezien het land met de meeste Green Keys: bijna 700.
Directeur Erik van Dijk ziet een verschuiving van de focus op gas, water, licht en afval
naar maatschappelijke betrokkenheid en benoemt dat als een echt nieuw paradigma:
winst is belangrijk maar we proberen het wel op een zodanige manier te doen dat er
nog iets van onze aarde overblijft.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Planet
Marketing of niet, maar de aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
groeit enorm. De trend om duurzaam te bouwen krijgt ook in de recreatiesector al
meer voet aan de grond. Landal GreenParks lijkt hierin de koploper: zie voor haar
ambitieuze (duurzame) doelstelling paragraaf 2.6.2. Een en ander blijkt ook uit het
feit dat Landal een Climate Makeover heeft gewonnen; een adviestraject waarmee
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men hulp krijgt om een klimaatneutrale bedrijfsvoering te realiseren. Van de 25 winnaars van de Climate Makeover is Landal de enige in de vrijetijdsbranche.
Nog verder gaat het als we richting Circulair Bouwen gaan. Pioniers op dit gebied
vormen de campings Groede en De Paardekreek in Zeeland die hiermee concreet
aan de slag willen. Belangrijkste aandachtspunt vormt de afschrijving van een accommodatie die dan wel terug moet naar 15 of zelfs 10 jaar. Voordeel is dat de materialen dan allemaal weer herbruikbaar zijn en bij voorkeur door dezelfde leverancier
in een nieuwe economische cyclus. Uiteindelijk sluit deze kortere afschrijvingsperiode ook beter aan bij de gast die na 10-15 jaar toch weer wat anders wil!
Een ander initiatief dat interessant is, wordt binnenkort in Harderwijk gerealiseerd.
Het plan is om daar een enorm pand te bouwen dat dienst zal gaan doen als caravanstalling, maar tegelijkertijd een energiecentrale wordt door via de zon energie op
te wekken.
En gelukkig gaan vakantieparken ook al meer inzien dat ze onlosmakelijk verbonden
zijn met de natuur waarin ze gelegen zijn en komen er allerlei samenwerkingsverbanden met natuurorganisaties tot stand. De samenwerking van Landal GreenParks met
Natuurmonumenten en van Center Parcs met Staatsbosbeheer en het Wereld Natuur
Fonds bestaat al even. Verder in het nieuws afgelopen jaar was de samenwerking van
Landal met Greenchoice en de samenwerking van de Efteling met het IVN.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: People
Vakantieparken en verhuurorganisaties nemen ook op het gebied van de zachtere
kant van MVO hun verantwoordelijkheid. Roompot Vakanties is voorloper op het gebied van zorgvakanties. Sinds vorig jaar heeft RV de Koos Konijn Foundation opgericht om gezinnen te ontzorgen die het om een of andere reden zwaar hebben.
Een ander concreet initiatief is het concept ‘Vakantiecoach’ dat op Vakantiepark De
Boshoek in Voorthuizen is bedacht. Bij dit concept staat ouderwets gastheerschap
centraal en is de vakantiecoach in feite een wandelende receptie. Geredeneerd vanuit de ervaring dat je op een vakantiepark niet alleen maar blije gasten tegenkomt en
dat gasten alle verantwoordelijkheid bij het passeren van de slagboom bij het park
neerleggen, is de vakantiecoach een praatpaal voor iedere gast met kleine of grote
problemen. Het concept heeft al goede resultaten opgeleverd: het park haalt door
de rondlopende vakantiecoach een schat aan (marketing)informatie op en de waardering van de gast voor de medewerkers ligt een stuk hoger dan de totaalwaardering
voor het park.

2.4.5 De particuliere bewoner en belegger
Camping Fort Oranje in Noord-Brabant was en is veel in het nieuws geweest afgelopen jaar en belichaamde voor een groot deel een belangrijke problematiek bin-
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nen de branche, namelijk die van de overcapaciteit en de daarmee samenhangende
veroudering van vele parken die voor de toerist niet meer aantrekkelijk zijn. De in
Nederland op grote schaal voorkomende vorm van uitponding is een belangrijke oorzaak van het probleem en vormt vervolgens door het gedeelde eigenaarschap op het
park een moeilijk op te lossen fenomeen. Individuele eigenaren beseffen zich vaak
niet goed dat zij elke 5 tot 10 jaar weer fors moeten investeren in renovatie van hun
vastgoedobject om de snelle veroudering van het recreatiepark tegen te gaan. Vaak
zijn de eigenaren gezamenlijk ook weer verantwoordelijk voor onderhoud, renovatie
en koersbepaling van de centrale faciliteiten en het vakantiepark als geheel. Dat men
vervolgens in een Vereniging van Eigenaren met zoveel verschillende achtergronden
en belangen geen gemeenschappelijk beleid kan uitvoeren is een gegeven op vele
locaties in Nederland.
Ondanks de vele toeristen zijn er naar schatting van het CBS zo’n 200 vakantieparken in Nederland waar geen toeristische verhuur is (en die ook niet in de tellingen aan
het begin van dit hoofdstuk meetellen). Dit is op zich nog geen probleem omdat het
meestal gaat om parken die geheel gebruikt worden als tweede woning van mensen.
Maar naast Fort Oranje zijn er ook heel wat locaties in het land waar de chalets of
andere accommodaties alleen maar als eerste woning gebruikt worden en waar verloedering op de loer ligt. Op de Veluwe en in Drenthe, maar ook in andere provincies,
heeft de overheid dit probleem in het vizier en tracht met passende maatregelen te
komen voor de soms complexe materie (zie verder paragraaf 2.5.3).
Ondanks deze problematiek worden nog steeds veel luxe recreatiewoningen gebouwd. De verkoopmarkt voor vakantiewoningen zit dan ook buitengewoon sterk
in de lift. Dat constateert exploitant en ontwikkelaar van vakantieresorts Dormio,
die ook ziet dat een steeds grotere groep kiest voor hoogwaardige woningen op
toeristische A-locaties. Deze zijn minder gevoelig voor conjunctuurschommelingen,
wat belangrijk is voor een koper die een bepaald rendement wil behalen. De klant
kan ook kritisch zijn gezien het grote aanbod in de markt. Ondanks deze goede vooruitzichten is het verkrijgen van een financiering in Nederland nog behoorlijk lastig.
De NVM geeft in haar rapport ‘Nederlandse markt voor recreatiewoningen 2016’ ook
aan dat de verkoop van recreatiewoningen stijgt en dat komende jaren zal blijven
doen. Nieuwbouw en woningen aan de kust zijn vooral in trek. Men wil graag rendement, maar ook af en toe in de eigen woning recreëren. De wens om een tweede
woning op een park te kopen is ongeveer even groot als de wens om dit buiten een
park te doen.

2.4.6 Arbeidsmarkt
CAO Recreatie
RECRON heeft met de vakbonden een onderhandelingsakkoord bereikt over de cao
Recreatie. De lonen gaan omhoog en de mogelijkheid om flexibele seizoenscontrac-
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ten af te sluiten blijft ook in deze cao behouden. De cao Recreatie geldt voor alle
18.000 werknemers op bungalowparken, campings en groepsaccommodaties. Het
personeel in de recreatiesector bestaat voor 60 procent uit vrouwen en ruim 30
procent is jonger dan 24 jaar. De overheid speelt hier niet direct een rol in, maar zal
vanuit een wetgevend kader de cao nog algemeen bindend moeten verklaren.
Werkgelegenheid
Op het gebied van werkgelegenheid speelt de overheid als wetgevende instantie een
belangrijke rol in de sector. Werkgevers in de recreatiesector nemen 16 procent
meer werknemers in dienst als de wetgeving rond arbeid wordt aangepast. Dat blijkt
uit een raadpleging onder leden van RECRON. Als knelpunten zoals loondoorbetaling
bij ziekte, transitievergoedingen, ontslagprocedures en seizoenscontracten beter
aansluiten bij de wensen van de arbeidsmarkt van seizoensafhankelijke sectoren,
kunnen die extra mensen worden aangetrokken. In de recreatiesector werken ruim
30.000 werknemers. Dat betekent circa 5.000 extra banen erbij. Met name de mkbbedrijven in de recreatiesector geven aan dat ze de huidige risico’s in de arbeidswetgeving niet kunnen dragen en daarom minder personeel aannemen dan zij zouden
willen.
Dit tegen de achtergrond van een groeiende werkgelegenheid in de branche en de
waarschuwing vanuit die branche dat een tekort aan goed geschoolde werknemers
dreigt.

2.5

Verhuurorganisaties

Hoewel de ketenorganisaties in de meeste gevallen geen eigenaar zijn van grond of
opstallen op een vakantiepark, hebben zij mede door hun omvang veel invloed op
het uiterlijk, het beheer en de beleving van veel van de parken. En dus op de sector.
Center Parcs
De alom bekende verhuurorganisatie Center Parcs vierde in 2017 haar 50-jarig bestaan. Voortgekomen uit Sporthuis Centrum van oprichter Piet Derksen timmert de
organisatie nog steeds hard aan de weg. Inmiddels bestaat Center Parcs uit 23 parken in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk, waar jaarlijks meer dan 1,5 miljoen
gasten verblijven. Alle inspanningen hebben in het boekjaar 2015-2016 geleid tot
een recordomzet van 437 miljoen euro en een record nettowinst van 16,4 miljoen
euro. Center Parcs maakt weer onderdeel uit van de ‘Groupe Pierre & Vacances –
Center Parcs’. Center Parcs UK maakt geen onderdeel uit van deze groep en Center
Parcs UK wordt als aparte bedrijfstak van Center Parcs ook niet meegenomen in
bovenstaande cijfers.
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De grootste investeringen van het afgelopen jaar en voor de komende jaren op een
rijtje:
•

•
•
•
•
•

In de zomer van 2017 opent het park Villages Nature Paris, een nieuw soort
vakantiepark waar gastbeleving en natuur elkaar ontmoeten in 5 verschillende
werelden. Dit alles in samenwerking met Disneyland Paris.
In Nederland worden grootscheepse aanpassingen gedaan op vooral de parken Port Zélande en Limburgse Peel.
In het zuiden van Duitsland wordt het nieuwe Park Allgäu gerealiseerd.
Met het nieuwe Center Parcs Les Ardennes krijgt het merk vanaf eind 2017
ook voet aan de grond in Wallonië.
Eind 2019 moet het eerste park onder het nieuwe premium label ‘Resorts by
Center Parcs’ gestalte krijgen in België, vlakbij Maastricht: Terhills Resorts.
Tenslotte is een ontwikkelteam actief in China waar plannen bestaan om twee
nieuwe parken te ontwikkelen.

Op het gebied van beleving en activiteiten blijft Center Parcs vernieuwen, hetgeen
zich uit in nieuwe attracties zoals een Escape Room, klimparadijzen en een Kids Driving School. Maar ook op het gebied van wellness wil Center Parcs zich onderscheiden en zullen de ervaringen van Deep Nature Spa uit Frankrijk ook in andere landen
geïntroduceerd worden. Met het 4de luxe level worden ook de accommodaties al
meer een beleving op zich.
Met ‘Our Naturall Plan’ laat Center Parcs zien haar rol in de maatschappij en in de
natuur waar zij deel van uitmaakt serieus te nemen. Allerlei concrete maatregelen
worden genomen om duurzamer te opereren, waaronder ook de samenwerkingsverbanden met Staatsbosbeheer en het Wereld Natuur Fonds vallen.
Landal GreenParks
De geschiedenis van Landal GreenParks gaat terug tot 1954 toen het park Rabbit Hill
in het Veluwse Nieuw-Millingen werd gekocht door Nillmij, dat later weer opging in Aegon. Pas vanaf 1996 werd de naam Landal GreenParks gevoerd. Met de overname
van de managementcontracten van GranDorado in 2002 ging het hard en midden
2017 verhuurt Landal bungalows op 85 parken, waarvan 54 in Nederland en de rest
verdeeld over 8 andere landen in Europa. Inmiddels maakt Landal GreenParks deel
uit van Wyndham Destination Network, een bedrijfsonderdeel van het Amerikaanse
concern Wyndham Worldwide. De omzet van het bedrijf is in 2016 met 11 procent
gestegen naar ruim 400 miljoen euro.
De strategie van Landal is duidelijk. ‘Rust’, ‘ruimte’, ‘natuur’ en ‘ontdekken’ zijn de
kreten die zij altijd heeft gebruikt en die de gast moeten aanspreken. Daarnaast zijn
‘duurzaam’ en ‘betrokken’ begrippen die bij deze keten al het langst worden gebruikt
en die concreet worden gemaakt in ambitieuze doelstellingen voor 2030. Dan wil de
organisatie namelijk haar milieu-impact oftewel de belasting voor het milieu hebben
teruggebracht tot 0. Grote slagen die hierin al zijn gemaakt blijken uit het feit dat in-
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middels alle Nederlandse parken een Green Key-certificaat hebben. Op Landal Mont
Royal in Duitsland zijn 74 energieneutrale vakantiewoningen gebouwd en het nieuwe
park Landal Reeuwijkse Plassen wordt het meest duurzame park van Nederland genoemd. De samenwerking die het bedrijf zoekt met bijvoorbeeld Natuurmonumenten,
Greenchoice en Van Gansewinkel zijn ook mooie voorbeelden om de duurzame ambities invulling te geven.
Landal GreenParks heeft afgelopen jaar enkele mooie nieuwe parken aan haar portfolio toegevoegd:
•
•
•
•
•

Landal De Waufsberg in Zuid-Limburg
Landal Waterpark Sneekermeer bij de Friese meren
Landal Ouddorp Duin aan de Zuid-Hollandse kust
5 parken in Denemarken door de overname van Dayz Resorts
2 parken in Groot-Brittannië

Met twee bijzondere attracties die het afgelopen jaar geopend zijn, laat Landal zien
ook continu te willen innoveren: op Landal Miggelenberg kunnen gasten voortaan
verblijven in een 4-persoons ‘boomwoning’. En op Landal Hof van Saksen is onlangs
de grootste indoor waterglijbaan ter wereld geopend.
Roompot Vakanties
Roompot heeft haar roots in Zeeland en startte in 1965 met een eerste camping. Het
bedrijf is steeds blijven groeien en de acquisitie in 2009 van Hogenboom Vakantieparken betekende daarin een flinke tussensprint. Het aanbod van Roompot Vakanties
beslaat intussen meer dan 200 parken, voornamelijk in Nederland, Frankrijk, Duitsland en België. Hiervan zijn ongeveer 40 eigendom van Roompot zelf, voor de andere
parken wordt bemiddeld in de verhuur, ook voor een aantal parken die onder een
andere vlag dan Roompot opereren (zoals de accommodaties van DroomParken).
Ook Roompot Vakanties is in buitenlandse handen: de organisatie werd in 2016
overgenomen door de Franse investeerder PAI Partners. In 2016 werd een omzet
behaald van ruim 300 miljoen euro en een bedrijfsresultaat van 46 miljoen euro.
Tevens werden voor het eerst meer dan 2 miljoen gasten in een jaar verwelkomd.
Roompot Vakanties zet al een aantal jaren duidelijk in op een fikse groei. Met de in
2015 aangekondigde bouw van 7 nieuwe vakantieparken in Zeeland en Zuid-Holland
is een start gemaakt. Inmiddels is ruim 70 procent van de vakantiewoningen, beachhouses en lodges in het nieuwste resort Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad in
de eerste fase verkocht. Ook in Breskens (Vakantiepark Zeebad) is de verkoop van
de volgende nieuwbouwfase recent gestart. Daarnaast wil men ook in andere landen
groeien met als doel de marktleider in Europa te worden. Voor een complete restyling van de diverse parken is 30 miljoen euro uitgetrokken. En naast de al bestaande
samenwerking met DroomParken krijgt ook de samenwerking met Europarcs gestalte op Europarc Ameland.

Verblijfsrecreatie
Gebruikerslicentie: NHL Stenden Hogeschool

423

Middelgrote verhuurorganisaties
Naast ‘de grote 3’ zijn er in Nederland diverse organisaties actief die meerdere vakantieparken beheren en exploiteren. Daarvan vormt Molecaten het grootste familiebedrijf met 16 parken in Nederland en 1 in Hongarije. Molecaten heeft in 2016 twee
parken overgenomen. RCN Vakantieparken timmert onder leiding van een nieuwe
algemeen directeur op alle 17 parken in Nederland en Frankrijk ook flink aan de
weg. Dat is ook te zeggen van DroomParken, TopParken en EuroParcs, alle drie met
roots op de Veluwe en nu in heel Nederland actief door op parken nieuwe en luxe
bungalows te ontwikkelen en deze vervolgens naar keuze van de belegger ook te
verhuren. Tenslotte is Oostappen Groep een organisatie die in Nederland en België
12 vakantieparken bestiert.
Op campinggebied zijn dergelijke organisaties er niet. Uiteraard hebben veel campings zich aangesloten bij de ANWB en/of de ASCI, om de bekendste maar te benoemen. Daarnaast zijn er diverse samenwerkingsverbanden om mee te kunnen in
het marketinggeweld van de grote verhuurorganisaties. Ardoer is daarin een grote
met 33 aangesloten campings in Nederland. Holland Topcampings is een nieuw samenwerkingsverband van acht grote 5-sterren campings. BestCamp vertegenwoordigt 11 campings en vakantieparken in Nederland (tezamen met enkele in België en
Frankrijk).

2.6

Brancheorganisaties

De sector verblijfsrecreatie heeft diverse brancheorganisaties zoals RECRON, Vekabo, SVR, Stichting De Groene Koepel en de NKC. Meer informatie over deze organisaties en hun speerpunten voor 2017-2018 treft u aan op de online pagina van het
Trendrapport: http://nritmedia.nl/trendrapport2017

2.7

Overheid

Een minister of staatssecretaris voor Toerisme en Recreatie kennen we niet in Nederland. Maar de overheid erkent wel degelijk het grote (economische) belang van
de sector. Op het gebied van de verblijfsrecreatie speelt de overheid vooral een rol
rondom permanente en illegale bewoning van huisjes op parken, rondom de wetgeving op arbeid en rondom de regeldruk voor ondernemers.
Vitale Vakantieparken Veluwe
In het programma Vitale Vakantieparken werken sinds 2013 gemeenten, provincie,
recreatieondernemers en vele andere partijen samen om de kwaliteit en het aanbod
van verblijfsrecreatie op de Veluwe te versterken en de Veluwe weer het belangrijkste vakantiegebied van Nederland te maken. De combinatie van economische,
ruimtelijke en leefbaarheidsbelangen zijn de drie pijlers die de aanjager zijn geweest
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om vanuit overheid en recreatiebedrijfsleven tot gezamenlijke actie te komen: het
ontstaan van het project ‘Vitale Vakantieparken’ (toen nog alleen Noord-Veluwe).
Inmiddels is het project verbreed tot de hele Veluwe. Deze gemeenten blijven de
komende vier jaar samenwerken aan een divers en kwalitatief goed aanbod van vakantieparken. De elf wethouders in Garderen hebben daartoe het ’Bestuursakkoord
Vitale Vakantieparken 2017-2021’ getekend. Daarmee dragen de gemeenten bij aan
de ambitie van de Veluwe om weer de meest gastvrije bestemming van Nederland te
worden. Kern van het programma zijn drie grote opgaven:
•

•

•

De innovatieopgave met als doel vernieuwing en versterking van het product
vakantiepark én de samenwerking in de keten (tussen ondernemers, onderwijs
en overheden, of wel de O3).
De herstructureringsopgave gericht op het samenvoegen, herverkavelen en
het begeleid omvormen van (voormalige) vakantieparken waar een duurzame
recreatieve exploitatie niet meer mogelijk is.
De veiligheids- en leefbaarheidsopgave gericht op het actief aanpakken van
ongewenste ontwikkelingen en op het voorkomen van nieuwe probleemsituaties. Hierbij gaat het om het vraagstuk van niet-recreatief gebruik van de
parken, openbare orde vraagstukken, criminele activiteiten, maar ook om oplossingen voor de sociale problematiek.

De eerste jaren stond het programma vooral in het teken van het in zicht krijgen en
beter begrijpen van de veelzijdige problematiek, het formuleren van gemeentelijk
beleid en het ontwikkelen van een passend instrumentarium. De komende jaren staan
in het teken van de uitvoering: het toepassen van deze kennis en ervaringen om parken te revitaliseren, het (helpen) doorontwikkelen van bedrijven of daar waar nodig
ook transformeren van parken waar geen realistisch perspectief op een recreatieve
exploitatie meer is. Naar schatting is voor 10 procent tot 15 procent van de parken
geen realistisch toekomstperspectief meer mogelijk. Met 20 procent tot 25 procent
van de parken gaat het goed en de overgrote meerderheid van de vakantieparken op
de Veluwe (60 procent tot 70 procent) kan wel wat hulp gebruiken.
Vitale Vakantieparken Drenthe
In navolging van de Veluwe heeft ook de provincie Drenthe een vitaliteitsscan uit laten
voeren in het kader van het programma Vrijetijdseconomie. Doel van dit programma
is om de werkgelegenheid en de bestedingen in Drenthe te laten toenemen door
investeringen in de vrijetijdseconomie. Met de kennis uit het onderzoek moet de verblijfsrecreatie een impuls krijgen. Het is een van de instrumenten waarmee Drenthe
zich wil ontwikkelen tot de beste vrijetijdsprovincie van Nederland. Concreet gaat
de provincie Drenthe 6,5 miljoen euro uittrekken voor het Vitaliteitsfonds Drentse
vakantieparken. Met dat geld moet de verblijfsrecreatie kwalitatief worden verbeterd.
Drenthe investeert de komende jaren in totaal € 95 miljoen euro in de regionale
economie.
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Het vitaliteitsonderzoek is uitgevoerd door ZKA Leisure Consultants in opdracht van
de provincie Drenthe en het Recreatieschap Drenthe. Er wordt nauw samengewerkt
met de Drentse gemeenten en met brancheorganisatie RECRON. De voorlopige resultaten van het onderzoek laten zien dat 71 procent van het aantal onderzochte
eenheden vitaal is. Bijna 14 procent is minder vitaal, doordat er bijvoorbeeld wel bedrijfsmatig toekomstperspectief, maar te weinig kwaliteit wordt geboden of doordat
er wel kwaliteit wordt geboden, maar er geen toekomstperspectief is. Bij 15 procent
van de onderzochte eenheden is geen sprake meer van een vitaal toeristisch-recreatief aanbod, waarbij veelal sprake is van een verwevenheid van verblijfsrecreatie en
wonen. Dit betreft met name kleinschalige locaties.
De belangrijkste kansen die uit het onderzoek naar voren komen zijn om bedrijven
met toekomstperspectief ontwikkelingsruimte te bieden en recreatief te stimuleren.
De uitdagingen liggen bij het transformeren van de terreinen die niet meer vitaal zijn
en ook geen perspectief meer hebben.
De volgende fase in dit proces is dat gemeenten, recreatiesector en provincie samen
gaan kijken naar de kansen (bedrijven stimuleren tot excelleren) en de uitdagingen
(bedrijven veranderen waar nodig). In het najaar worden de definitieve resultaten van
het onderzoek gepresenteerd aan de recreatiesector. Doel is om te werken naar een
gezamenlijk plan van aanpak voor de verblijfsrecreatiesector, waarbij gemeenten
en provincie samen met de vakantieparken en grotere campings kijken naar ontwikkelingsmogelijkheden en kansen. Hierbij is maatwerk het uitgangspunt vanuit de
gedachte ‘één park - één plan’.

2.8

Onderwijs & Onderzoek

Diverse ROC’s in Nederland bieden op MBO-niveau opleidingen op het gebied van
Recreatie en Toerisme. De recreatiebedrijven hebben veel contact met deze scholen,
voornamelijk doordat ze stageplaatsen aanbieden aan de studenten. Verder werken
bedrijfsleven en onderwijs samen in de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs
Bedrijfsleven, waar bijvoorbeeld voor Recreatie elk jaar het beste Leerbedrijf wordt
gekozen.
Op HBO-niveau verzorgen de hogescholen Inholland, NHTV, Saxion, Stenden en Zeeland de reguliere studie Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs. NHTV, Stenden
Hogeschool en Hogeschool Zeeland zijn de initiatiefnemers geweest van CELTH: het
Centre of Expertise in Leisure, Tourism en Hospitality. Inhoudelijke ondersteuning
wordt geleverd door de universiteiten van Wageningen, Tilburg en Groningen. Samen
met het bedrijfsleven en koepelorganisaties wil zij kennis ontwikkelen en verspreiden.
De Roompot Academy gaat in samenwerking met Hogeschool Zeeland een tweejarige opleiding starten om studenten op te leiden tot Parkmanager bij Roompot.
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Master-opleidingen specifiek voor verblijfsrecreatie zijn er niet in Nederland, wel enkele op het (bredere) gebied van toerisme en leisure.
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3

Waterrecreatiesector
In dit hoofdstuk staat de Nederlandse waterrecreatiesector inclusief de cruisemarkt
centraal. Omdat er in de branche nauwelijks structureel data wordt verzameld, maken we in tegenstelling tot gebruikelijk in het Trendrapport hier vaak gebruik van gegevens uit eerdere jaren. Daartoe putten we uit de onderzoeken van Waterrecreatie
Advies die met regionale deelonderzoeken in opdracht van ministeries, provincies,
en gemeenten periodiek een landelijk beeld weet samen te stellen.
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Hoofdpunten
•
In Nederland bevinden zich een kleine 200 duizend recreatievaartuigen in het
water, de meeste daarvan (154 duizend) in havens en bij watersportbedrijven,
een kleiner deel (43 duizend) bij (recreatie)woningen en in sloten en kanalen.
Op de wal liggen naar schatting nog eens 210 duizend in gebruik zijnde recreatievaartuigen. Niet meer in gebruik zijn zo’n 100 duizend recreatievaartuigen.
•
Nederland telt volgens een schatting van Waterrecreatie Advies 1.365 jachthavens die tezamen 167 duizend ligplaatsen verhuren; 1.160 jachthavens hebben meer dan 20 ligplaatsen.
•
Het aantal vakanties van Nederlanders met de boot loopt al enige jaren terug.
In het binnenland zien we een gestage achteruitgang en in het buitenland een
wat meer schommelend patroonOpvallend is ook de vergrijzing van de watersport. In 2013 was 74 procent van de schippers ouder dan 50 jaar. Tussen
2015 en 2055 stopt meer dan 90 procent van de huidige watersporters.
Aangezien ze bijna driekwart van de vloot bezitten, is de verwachting dat de
komende jaren veel schepen op de markt komen.
•
De Nederlandse cruisemarkt krimpt al enige jaren en ook in 2016 hebben
Nederlanders minder cruises ondernomen. In totaal boekten 101 duizend Nederlanders een cruise, een afname met 4 procent ten opzichte van 2015.
•
Voor 2017 verwacht de Rabobank voor de markt van jachthavens een stabiele
vraag. Waterrecreatie en vooral het varen met zeil- of motorboten is populair,
en nu de economie weer aantrekt durven consumenten weer geld uit te geven
aan nieuwe (vooral tweedehands) bootjes. Overall is het sentiment voor 2017
neutraal gezien de relatief stabiele vraag en dat blijft de komende vijf tot tien
jaar. Voor de lange termijn (>15 jaar) is de prognose negatief.
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3.1

Aanbod

In de Nederlandse watersportindustrie zijn 4.200 bedrijven actief, waarvan er 1.900
watersport als hoofdactiviteit hebben. De bruto-omzet van de sector bedraagt circa
2,1 miljard euro, waarvan 1,25 miljard euro export betrof. In de sector zijn ongeveer
20.300 personen werkzaam.
Uit de HISWA-conjunctuurenquete blijkt dat halverwege 2017 de meeste watersportondernemers optimistisch zijn. De omzet in de watersportindustrie groeide in het
eerste half jaar van 2017 met ruim een procent ten opzichte van hetzelfde half jaar
in 2016. Over heel 2016 laat de watersportsector een verbetering zien. Over het
algemeen groeide de omzet in de watersportindustrie in 2016 met 1,4%. HISWA
Vereniging merkt op dat de bedrijven die op de Nederlandse markt opereren iets
minder groei rapporteren dan bedrijven die (ook) op exportmarkten actief zijn. Er is
een groot verschil tussen de verschillende bedrijfsgroepen. Jachthavens meldden
over 2016 een omzetkrimp van 0,8%. Andere bedrijfsgroepen noteren een plus. De
best presterende bedrijfsgroepen zijn de importeurs van boten, importeurs van motoren en de toeleveranciers. Het verschil tussen de minst presterende bedrijfsgroep
(jachthavens) en best presterende bedrijfsgroep (toeleveranciers) is 6,6%.
Volgens Waterrecreatie Advies (actualisatie gegevens 2005 in 2014) zijn er in Nederland een kleine 200 duizend recreatievaartuigen in het water, de meeste daarvan

Tabel 3.1

Vaartuigen in het water bij havens en bedrijven in Nederland
Totaal

In havens

Bij (recreatie)woningen en in sloten en
kanalen

Groningen

4.000

2.000

6.000

Friesland

27.000

8.000

35.000

Drenthe

500

500

1.000

6.500

3.000

9.500

Flevoland

8.000

500

8.500

Gelderland

11.000

500

11.500

Overijssel

Utrecht

6.500

3.000

9.500

Noord-Holland

33.000

15.000

48.000

Zuid-Holland

28.000

9.000

37.000

Zeeland

11.000

500

11.500

Noord-Brabant

10.500

1.000

11.500

Limburg
Subtotaal

8.000

500

8.500

154.000

43.500

197.500

Aantal vaartuigen op de wal

310.300

Totaal

507.800

Bron: Waterrecreatie Advies.
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(154 duizend) in havens en bij watersportbedrijven, een kleiner deel (43 duizend) bij
(recreatie)woningen en in sloten en kanalen. Op de wal liggen naar schatting nog
eens 210 duizend in gebruik zijnde recreatievaartuigen. Dit zijn vooral motorboten
(98 duizend), inclusief jetski’s, waterscooters en rubberboten. Verder zeilboten (45
duizend), surfplanken (31 duizend) en kano’s (30 duizend). Niet meer in gebruik zijn
zo’n 100 duizend recreatievaartuigen. Het betreft hier vooral surfplanken.
Noord-Holland telt de meeste recreatievaartuigen(48 duizend), gevolgd door ZuidHolland (37 duizend) en Friesland (35 duizend).
De meeste recreatievaartuigen zijn kajuitzeilboten (78 duizend), gevolgd door kajuitmotorboten (59 duizend).
De cijfers uit deze paragraaf over het aantal recreatievaartuigen zijn afkomstig uit
een update in 2014 van een basisinventarisatie van Waterrecreatie Advies uit 2005.
In 2015, 2016 en 2017 heeft Waterrecreatie Advies nieuwe metingen verricht in de
provincie Zeeland, de Zuid-Hollandse Plassen en het IJsselmeergebied. Een update
van die metingen is in dit hoofdstuk nog niet verwerkt. Omdat een landsdekkende
inventarisatie van het aantal recreatievaartuigen ontbreekt en er geen verplichte registratie is van recreatievaartuigen zijn geen actuelere cijfers beschikbaar.
Tabel 3.2

Vaartuigen naar type
Kajuitzeilboten

78.000

Kajuitmotorboten

59.500

Open mototboten

26.500

Open zeilboten

21.500

Platbodems

5.000

Overige vaartuigen

7.000

Totaal

197.500

Bron: Waterrecreatie Advies.

3.1.1 Jachthavens
Nederland telt volgens een schatting van Waterrecreatie Advies 1.365 jachthavens
die tezamen 167 duizend ligplaatsen verhuren; 1.160 jachthavens hebben meer dan
20 ligplaatsen. De bezettingsgraad van Nederlandse jachthavens wordt geschat op
92 procent. Ondanks dat de vraag naar grote boten afneemt, neemt de vraag naar
grotere ligboxen juist toe. Consumenten willen meer comfort en luxe.

Ondanks dat de vraag naar grote boten afneemt, neemt
de vraag naar grotere ligboxen juist toe.
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3.1.2 Verkoop
Jachtmakelaars, aangesloten bij HISWA Vereniging en NBMS, constateerden in het
derde kwartaal van 2016 een stijgende vraag naar gebruikte zeiljachten. Ze worden
sneller verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. De gemiddelde tijd dat een zeiljacht te koop ligt is gedaald tot 260 dagen. In hetzelfde kwartaal in 2015 was dat
nog 395 dagen. Daarnaast komt het verschil tussen vraag- en verkoopprijs steeds
dichter bij elkaar te liggen. Dat is een indicatie dat de markt verder herstelt. In totaal
zijn er 15 procent meer jachten verkocht dan in het derde kwartaal van 2015. Het
aandeel zeiljachten dat aan buitenlanders of naar het buitenland worden verkocht,
blijft met 37 procent aanzienlijk. De jachtmakelaars verkochten in het eerste kwartaal
van 2017 ongeveer 20% minder boten dan in dezelfde periode vorig jaar. Maar in
het tweede kwartaal is er weer een stijging zichtbaar. In totaal werden er 10% meer
gebruikte boten verkocht dan in het tweede kwartaal van 2016.
Als de HISWA te water haar leidende positie wil behouden en wil groeien, is een verhuizing naar een ruimere locatie een vereiste. Daarom verhuist de grootste in-water
botenbeurs van Noord-Europa naar de evenementenhaven Bataviahaven in Lelystad.
In Amsterdam-Noord kon het evenement niet meer groeien. De overeenkomst die de
HISWA te water heeft gesloten met Bataviahaven heeft een looptijd van 5 jaar met
een optie voor nog eens 5 jaar. In 2016 trok de beurs ruim 23 duizend bezoekers,
18 procent meer dan de eerdere editie. Maar ten opzichte van de editie 2014, die
door ruim 25 duizend mensen werd bezocht, is er nog steeds sprake van een achteruitgang.
De watersport vergrijst en ondanks jonge frisse trends zoals suppen en zeilklassen
voor scholen lijkt het tij nog niet snel te keren. Maar de economie trekt aan en dat
merkte ook de organisatie van de watersportbeurs BOOT Holland in Leeuwarden.
Voor het eerst in vele jaren werden meer vierkante meters aan standhouders verhuurd.

3.2

Vraag

3.2.1 Bootvakanties
Op een vakantiemarkt van 35,5 miljoen vakanties van Nederlanders nemen bootvakanties in zowel binnen- als buitenland met ruim een half miljoen slechts een beperkt
aandeel in. Reden om in deze paragraaf niet te werken met jaarcijfers, die we voor
de volledigheid wel in de tabel zetten, maar met een driejarig gemiddelde.
Het aantal vakanties van Nederlanders met de boot loopt al enige jaren terug. In het
binnenland zien we een gestage achteruitgang, ook als we uitgaan van een driejarig
gemiddelde. Registreerden we in de periode 2005-2007 nog gemiddeld 706 duizend binnenlandse bootvakanties, dat liep de afgelopen drie jaar (2014-2016) terug
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naar gemiddeld 436 duizend. De buitenlandse bootvakanties vertonen een wat meer
schommelend patroon met tussen 2005-2007 en 2014-2016 zelfs een groei van
een kleine veertig procent.

Het aantal vakanties van Nederlanders met de boot
loopt al enige jaren terug.
Dat het gebruik van recreatievaartuigen in Nederland daalt, blijkt niet alleen uit het
ContinuVakantieOnderzoek maar ook uit onderzoek van Waterrecreatie Advies naar
het aantal bootovernachtingen en sluispassages in het IJsselmeergebied. Uit onderzoek naar de recreatietoervaart in het IJsselmeergebied in 2013 bleek dat 1/3 van
het aantal vaardagen van passanten en ligplaatshouders in het IJsselmeergebied
bestaat uit dagtochten en 2/3 uit meerdaagse tochten (inclusief vakanties). Het gemiddelde aantal vaardagen was 54,7 waarvan 17 dagtochten. Uit een vergelijking
met een eerder onderzoek in 2002 bleek dat zeiljachten 15 procent minder zijn gaan
varen en motorboten 1 procent meer.
De afname van het gebruik is volgens Waterrecreatie Advies een nationale trend.
Het aantal sluispassages op doorgaande routes die met name worden gebruikt door
schepen die meerdaagse tochten maken (recreatietoervaart), daalt. Daarmee daalt
het aantal vaardagen. Vroeger gingen watersporters een aantal weken met de boot
op vakantie, maar door de sterke groei van de luchtvaart nemen de buitenlandse

Tabel 3.3

Vakanties van Nederlanders met de boot als logiesvorm
Binnenland

Buitenland

afzonderlijke jaren

Binnenland

Buitenland

3-jarig gemiddelde

x 1.000
2005

793

148

2006

719

152

2007

607

151

2008

787

203

2009

658

192

2010

586

213

2011

509

261

2012

532

259

2013

504

311

2014

551

244

2015

375

205

2016

382

169

706

150

677

203

515

277

436

206

Bron: ContinuVakantieOnderzoek, NBTC-NIPO Research.
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vakanties toe. Een bootvakantie in Nederland concurreert met een weekje naar de
zon en bijvoorbeeld een wintersportvakantie.
Hoewel het aantal passanten in Nederland daalt, groeit het aantal watersporters dat
met een boot naar Duitsland, Frankrijk, Scandinavië of verder gelegen bestemmingen gaat (buitenom en binnendoor). De grotere gemiddelde lengte, betere navigatiemiddelen en het toegenomen comfort aan boord en in de havens maakt dat ook
prima mogelijk.
Opvallend is ook de vergrijzing van de watersport. In 1993 was 35 procent van de
schippers ouder dan 50. In 2013 was dit opgelopen naar 74 procent. Tussen 2015
en 2055 stopt meer dan 90 procent van de huidige watersporters. Aangezien ze
bijna driekwart van de vloot bezitten is de verwachting dat de komende jaren veel
schepen op de markt komen. Ze worden via een makelaar, bemiddelaar of particulier
aan een andere belangstellende verkocht of overgedragen. Een deel gaat naar het
buitenland en een deel wordt gesloopt (gedemonteerd en gerecycled). Dat betekent
volgens een analyse van Waterrecreatie Advies dat tussen 2015 en 2055 de Nederlandse waterrecreatievloot krimpt van 197.500 boten in het water naar cica 150
duizend boten.
Problematisch is dat jongeren niet of nauwelijks tot de markt toetreden vanwege
gewijzigd vakantie- en vrijetijdsgedrag, ze geen behoefte hebben aan het bezit van
vaartuigen en de geringere financiële speelruimte die ze sinds de crisis en de gewijzigde hypotheekregels hebben. Ook het feit dat de bevolkingsaanwas nauwelijks
meer wordt gerealiseerd door natuurlijke aanwas maar vooral door migratie speelt
een nadrukkelijke rol. In veel herkomstlanden van migranten is watersport onbekend
en wordt het veelal met werk en transport geassocieerd.

Problematisch is dat jongeren niet of nauwelijks tot
de markt toetreden vanwege gewijzigd vakantie- en
vrijetijdsgedrag en de geringere financiële speelruimte
die ze sinds de crisis en de gewijzigde hypotheekregels
hebben
3.2.2 Nederlandse cruisemarkt
De Nederlandse cruisemarkt krimpt al enige jaren en ook in 2016 hebben Nederlanders minder cruises ondernomen. In totaal boekten 101 duizend Nederlanders
een cruise, een afname met 4 procent ten opzichte van 2015. In 2013, het laatste
jaar met groei, bereikte het aantal Nederlanders die een cruisevakantie boekten
met 114.308 een hoogtepunt. Vanuit Nederland nam het Caribisch gebied sterk in
populariteit toe: maar liefst 16 procent meer Nederlandse cruisegasten kozen voor
de Caribbean. De belangstelling van Nederlanders voor het Middellandse Zeegebied
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bleef vrijwel stabiel. 37 procent van alle Nederlandse cruisers koos voor dit gebied.
Voor de toekomst van de Nederlandse markt is CLIA Nederland positief. Uit onderzoek gedaan door TNS NIPO in 2015 blijkt dat 31 procent van de Nederlanders van
plan is ooit een cruise te maken, waarbij 6 procent aangeeft dit binnen drie jaar te
willen doen. De propositie van cruisevakanties is nog te onbekend bij de Nederlandse
consument en kent daardoor nog een uitstelgedrag.
In Europa groeide de cruisemarkt juist. Volgens de internationale brancheorganisatie
van cruiserederijen is de Europese cruisemarkt in 2016 met 3,4 procent gegroeid
naar 6,7 miljoen passagiers. De Europese cruisemarkt als geheel toont al tien achtereenvolgende jaren groei en ook de vijf jaren trend is positief op alle Europese
markten. Net als in voorgaande jaren kiezen vier van de vijf Europeanen voor een
cruise in Europa. De helft daarvan kiest voor het Middellandse Zeegebied waarmee
het de populairste bestemming blijft. Wereldwijd ondernamen 24,2 miljoen mensen
een cruisevakantie.
De Europese groei is vooral te danken aan de belangrijkste markten Duitsland (11,3
procent groei naar meer dan 2 miljoen passagiers) en Groot-Brittannië en Ierland
(5,6 procent groei naar 1,9 miljoen cruisepassagiers). Andere belangrijke Europese
cruisemarkten zijn Italië, Frankrijk en Spanje.
Kerncijfers
•
6.674.000 Europeanen boekten een cruise in 2016, met een gemiddelde
duur van 8 dagen
•
Duitsland is de belangrijkste markt in Europa met 2.018.000 passagiers, een
groei van 11,8 per cent in een jaar - een buitengewoon resultaat
•
Het Verenigd Koninkrijk, met een 5,6 procent toename, beleefde een recordjaar met bijna 1,9 miljoen passagiers
•
Spanje groeide met 4,2 procent, waarmee het herstel na de economische
crisis in 2014 wordt voortgezet
•
Vier van de vijf Europeanen namen een Europese cruise. Het Middellandse
Zeegebied blijft de belangrijkste bestemming, maar met een groei van 2,1
procent in 2016 is Noord-Europa in opkomst
•
18,3 procent van de schepen werd in 2016 ingezet in het Middellandse Zeegebied en 11,1 procent in de rest de Europa
•
39 cruiserederijen opereren in Europa, met in totaal 123 schepen
•
Het 2015 European Economic Contribution Report stelde vast dat de cruise
industrie in Europa een belangrijke bijdrage aan de economie levert: in totaal
€ 41 miljard. De cruise industrie levert 360.571 banen op en meer dan € 11
miljard aan arbeidsloon.
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3.3

Verwachtingen

Voor 2017 verwacht de Rabobank voor de markt van jachthavens een stabiele vraag.
Waterrecreatie en vooral het varen met zeil- of motorboten is populair, en nu de economie weer aantrekt durven consumenten weer geld uit te geven aan nieuwe (vooral
tweedehands) bootjes. Toch hebben veel commerciële jachthavens een uitdaging om
hun omzet op niveau te houden in een krimpende markt en door concurrentie van
niet-BTW-plichtige verenigingshavens. Anderzijds vergrijst de belangrijkste doelgroep
en wordt ook het botenbestand in Nederland steeds ouder. Nieuwe generaties hebben minder behoefte aan bezit, kopen minder snel een duur zeiljacht of motorboot
en kiezen vaker voor bijzondere, kleinschaligere vormen van waterrecreatie zoals
kitesurfen, waterskiën of suppen.
Ondernemers moeten om de consument aan boord te houden een unieke belevenis
bieden en inspelen op de snel veranderende wensen van de watersporter. Naast
investeren in extra voorzieningen, gemak en luxe biedt samenwerking met vakantieparken, dagrecreatie en horeca mooie kansen. Uiteindelijk moet volgens de Rabobank de jachthaven de ‘toegangspoort’ tot het water worden, voor watersporters,
waterrecreanten, dagjesmensen en buitenlandse toeristen.
Overall is het sentiment voor 2017 neutraal gezien de relatief stabiele vraag en dat
blijft de komende vijf tot tien jaar. Voor de lange termijn (>15 jaar) is de prognose
negatief. Uit onderzoek van Waterrecreatie Advies blijkt dat in de periode 20152050 het aantal boten naar verwachting met 20-25 procent zal gaan afnemen. Om
voldoende gasten te blijven trekken is het voor jachthavens van essentieel belang
om op de juiste locatie gelegen te zijn en te investeren in voldoende onderscheidend
vermogen.

3.4

Trends en ontwikkelingen

Consumententrends
HISWA Vereniging signaleert diverse trends in de watersport.
•

•

•
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HISWA ziet mede dankzij de campagne Welkom op het water nieuwe klantgroepen. Ook het delen van boten groeit langzaam maar gestaag. Op deze
wijze bereikt de watersport ook een nieuwe doelgroep die voorheen niet het
water op ging.
Elektrisch varen mag rekenen op groeiende belangstelling. Steeds meer mensen ontdekken de voordelen van het ‘groen varen’. Het is rustiger, milieuvriendelijker en simpeler varen. De snelheid is eenvoudiger te doseren en manoeuvreren is daardoor makkelijker.
Actieve watersporten trekken steeds meer deelnemers. Waterskiën en kitesurfen zijn vooral populair onder jongeren. Maar SUPpen is helemaal hot. ‘Het
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•

nieuwe surfen’kent inmiddels veel gebruikers en toepassingen, bijvoorbeeld
yoga of waterpolo op een SUP.
Zeilcruises worden populairder voor consumenten en bedrijven. De traditionele chartervloot – die onlangs aansloot bij HISWA Vereniging – professionaliseert en ondergaat een imagoverandering.

Zeilscholen die bij HISWA zijn aangesloten, noteren nog steeds groeiend aantal cursisten, ook voor jeugdzeilen. Steeds meer zeilscholen ontwikkelen cursussen buiten
de traditionele zomervakantieweken. Er komen cursussen door de weeks en in het
weekend waarbij zeilscholen bijvoorbeeld samenwerken met buitenschoolse opvang.
Zeilen wordt daarmee een leuk en goed alternatief voor teamsporten.
Beleid
Provincies en Rijk hebben afspraken gemaakt over het recreatietoervaartnet. Met
de ondertekening van de bestuurlijke afspraken Basisvisie Recreatietoervaartnet
Nederland 2015 – 2020 is een belangrijke stap gezet voor borging, behoud en op
sommige plaatsen de verdere ontwikkeling van het landelijke basisrecreatietoervaartnet (BRTN). Decentralisatie en nieuwe wetgeving vroegen om een nieuw kader en
afspraken over verantwoordelijkheden en rollen van overheden betrokken bij beleid
en beheer van het landelijke basistoervaartnet. In de Structuurvisie Infrastructuur
en Ruimte (SVIR) wordt de classificatie van de BRTN vaarwegen als uitgangspunt
genoemd om afspraken te maken tussen Rijk en medeoverheden. In het kader van
de afgesproken actieagenda zal de Stichting Waterrecreatie Nederland een aantal
landelijke werkzaamheden voor provincies, het ministerie van IEM en Rijkswaterstaat
uitvoeren. Het landelijke basisrecreatietoervaartnet omvat zo’n 4.400 km aan vaarwegen, exclusief vaargeulen buitengaats en vaarroutes door plassen, meren en grote wateren. 60 procent van het netwerk is in beheer van de provincies, 40 procent
wordt beheerd door Rijkswaterstaat. Het basistoervaartnet koppelt vaargebieden in
alle provincies met elkaar en ontsluit en verbindt stad en land vanaf het water. Een
deel van het netwerk is bevaarbaar voor zeilboten met een vaste mast van maximaal
30 meter hoog, waaronder de staandemastroute tussen Vlissingen en Delfzijl.
Naar aanleiding van klachten heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 6 juli
2016 besloten dat de gemeente Hellevoetsluis de Wet Markt en Overheid heeft overtreden. De gemeente exploiteerde ligplaatsen in gemeentelijke jachthavens zonder
daarbij in de jaren 2014 en 2015 alle kosten in rekening te brengen. Die kosten had
de gemeente integraal moeten doorberekenen aan de gebruikers van de ligplaatsen.
Tegen die beslissing heeft de gemeente een bezwaarschrift ingediend. De Autoriteit
Consument & Markt (ACM) verklaart het bezwaar van de gemeente Hellevoetsluis
gedeeltelijk gegrond; de integrale kosten voor de gemeentelijke ligplaatsen zijn in
2014 goed doorberekend, maar in 2015 niet. Daarmee voldeed de gemeente Hellevoetsluis in 2015 niet aan de Wet Markt en Overheid. Overheden zijn verplicht om
de integrale kosten in rekening te brengen voor de diensten die zij aanbieden.
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Ook de watersport ontkomt niet aan de maatregelen die de gemeente Amsterdam
neemt om de groei van de stad en de toename van het toerisme in goede banen
te leiden. Zo worden pilots gedaan met transferpunten voor touringcars en rondvaartboten, komt er een verbod op brandstofmotoren in de binnenstad en is per
1 januari 2017 de vaarsnelheid in de grachten verlaagd. Dit zorgt voor minder opstoppingen op drukke dagen en minder geluidsoverlast voor omwonenden. Aan de
Sloterplas komt een paviljoen ten behoeve van culturele programmering buiten de
ring. Het paviljoen maakt een uitbreiding van recreatieve/toeristische activiteiten mogelijk, zoals varen op de plas. De grachtengordel kan worden ontlast door spreiding
van vaarverkeer. De gemeente Amsterdam brengt nieuwe borden aan en laat een
sloepennetwerk-app met routes ontwikkelen. Hierdoor kan de stad aanhaken bij het
landelijke sloepennetwerk, waarin Amsterdam nu nog ontbreekt.
Minister Schultz Van Haegen (Infrastructuur en Milieu) wil dat meer superjachten onder Nederlandse vlag gaan varen. Het Commercial Cruising Vessel-project omvat een
aantrekkelijke wettelijke regeling voor vanuit Nederland commercieel geëxploiteerde
superjachten. HISWA Vereniging maakte zich als brancheorganisatie van de (super)
jachtbouw en watersportindustrie - samen met KVNR en Havenbedrijf Amsterdam
- hard om deze regeling voor elkaar te krijgen. Het Rijk schept een ondernemersklimaat door het scheepsregister te verbeteren en ‘Large Yacht Code 3’ in te voeren.
Zo wordt het makkelijker om jachten onder de Nederlandse vlag te brengen. De
regeling omvat een ‘one stop shop’ voor het bouwen, registreren en bemannen van
een superjacht.
Meer jachthavens in Nederland houden zich aan de regels die bedoeld zijn om besmetting van drinkwater met legionella te voorkomen sinds de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hierop extra toeziet. Tot zover het goede nieuws want van de
nader onderzochte jachthavens blijkt de helft de legionellapreventie nog niet op orde
te hebben. Het onderzoek is uitgevoerd in fases. Een quickscan onder alle 1.052
jachthavens gaf aanleiding om 574 jachthavens nader te bezien. Zij worden nu een
voor een bezocht door een inspecteur en ze ontvangen allemaal schriftelijke informatie over legionellabestrijding, zodat ze meteen maatregelen kunnen treffen als dit
nog niet (voldoende) gebeurd is. Inmiddels zijn 181 jachthavens bezocht door de
inspecteurs van de ILT, waarvan 39 jachthavens een last onder dwangsom hebben
gekregen. Van die 39 deden er 20 jachthavens nog helemaal niks aan legionellapreventie. 15 jachthavens hebben inmiddels hun beheer op orde. Daarnaast zijn nog 39
waarschuwingen uitgedeeld. Bij 96 jachthavens is het beheer (inmiddels) op orde
en zijn geen interventies nodig geweest. 8 jachthavens bleken niet onder de wet en
regelgeving te vallen onder andere door geen tappunten aan te bieden.
Chartervaart
De traditionele chartervaart zal zich opnieuw moeten uitvinden om in de nabije toekomst te overleven. De traditionele zeilchartervaart heeft economisch gezien lange
tijd de wind in de zeilen gehad, maar het concept van meevaren met de schipper is
vrijwel onveranderd gebleven. Voor een toekomstbestendige branche is actie nodig.
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Zo spreekt een term als zeilcruise veel meer aan dan traditionele zeilchartervaart.
Het woord zeilcruise roept gelijk een beeld op van een reis die van plek naar plek
gaat, waarbij onderweg veel te beleven is en waarbij het sociale aspect zoals het
gevoel van met elkaar zijn en de kans om gelijkgestemde mensen te ontmoeten,
centraal staat. Scheepsexploitanten moeten daarom evolueren van iemand die een
schip ter verhuur aanbiedt, naar een ondernemer die aanbieder is van een (totaal)
product waar de beleving van de klant centraal staat. Dat blijkt uit onderzoek van
het Centre of Expertise Tourism, Leisure & Hospitality (CELTH) in samenwerking met
Traditionele Chartervaart Nederland (TCN). Het onderzoek wijst uit dat de traditionele
zeilchartervaart voor een grote veranderopgave staat. In de huidige, sterk competitieve vrijetijdseconomie moeten consumenten heel goed weten wie je bent, wat je
doet, wat je biedt, waar je te vinden bent.

Scheepsexploitanten moeten evolueren van iemand die
een schip ter verhuur aanbiedt, naar een ondernemer
die aanbieder is van een (totaal)product waar de
beleving van de klant centraal staat.
De bruine vloot werd vorig jaar geconfronteerd met een mastbreuk van het zeilschip
Amicitia waarbij drie mensen om het leven kwamen. De mast van het schip brak af bij
het binnenvaren van de haven van Harlingen. Uit onderzoek bleek dat de mast volledig was doorgerot, maar niet alleen de mast was rot, ook het veiligheidsbewustzijn in
de sector was niet op orde. Het rapport dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar
aanleiding van dat ongeval opstelde loog er niet om. Om de veiligheid van passagiers
te waarborgen, moet de bruinevlootsector van historische schepen professionaliseren, moeten de keuringsinstanties de wet correct toepassen en moet de overheid
het toezicht verbeteren. Volgens de Onderzoeksraad is bij de commerciële groei van
de bruine vloot van de afgelopen decennia een achterstand opgebouwd in kennis en
kunde over veilig onderhoud van deze bijzondere schepen. Ook de certificering en
het toezicht op de bruine vloot is onvoldoende: keuringsinstanties houden zich niet
aan de wettelijke voorschriften, en toezicht vanuit de Inspectie Leefomgeving en
Transport ontbreekt. De BBZ, de vereniging voor beroepschartervaart, onderschrijft
de kritiek van de inspectie en gaat met de schippers aan de slag om de veiligheid
te verbeteren.
Onderzoek
Het Monitoringsconsortium (MOCO) van onderzoeksinstituten ETFI, RUG, SOVON en
AenW heeft een grootschalig en integraal onderzoek uitgevoerd met behulp van big
data naar vaargedrag op de Waddenzee. De conclusie is dat vaarrecreanten in de
Waddenzee die op grotere boten varen zich over het algemeen goed houden aan
de regels in dit bijzondere natuurgebied. Zo houden schippers zich goed aan de
maximumsnelheid. En de gesloten gebieden worden over het algemeen goed gerespecteerd. Het onderzoek is bijzonder, omdat voor het eerst grootschalige en
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gedetailleerde gegevens over vaargedrag van recreanten zijn gecombineerd met
voedselbeschikbaarheid van vogels en rustplaatsen van zeehonden. Het gaat om
een echt Big-Data onderzoek. Zo zijn er bijvoorbeeld 12,5 miljoen gegevens van AIS
(GPS-tracking) verzameld. Dit geeft onder meer inzicht in de snelheid en positie van
boten. Vervolgens zijn 3,5 miljoen daarvan bestudeerd, bewerkt en geanalyseerd.
Op wereldschaal is dit onderzoek daardoor uniek in zijn soort. Los daarvan is ook
gebruikgemaakt van enquêtes en reeds bestaande vogel− en zeehondentellingen.
Duurzame watersport
Bij de Beatrixsluis in Almere zijn de eerste meters aan duurzame oeverbeschoeiing
van oude plezierboten aangelegd. Waterschap Zuiderzeeland, hogeschool Windesheim, Reimert Bouw en Infrastructuur en CompoWorld hebben daartoe de samenwerking gezocht. Doorgaans zijn damwanden voor oeverbeschoeiing gemaakt van
tropisch hardhout. Door oude of afgedankte polyester boten voor oeverbeschoeiing
te gebruiken, wordt afval een waardevolle en bruikbare grondstof: een mooi voorbeeld van circulaire economie. Al decennialang belanden miljoenen kilo’s afgedankte
polyester zeilboten of motorboten op de sloop, omdat het materiaal zo hard is,
dat het niet te recyclen is. Onderzoekers van Hogeschool Windesheim zochten en
vonden echter een oplossing om het materiaal te hergebruiken als nieuwe, sterke
damwanden voor oeverbeschoeiing.
Watersporters
Het aantal deelnemers aan zomerkampen groeit sterk. Die toename hangt samen
met de sterke groei van de buitenschoolse opvang. Ouders gebruiken de zomerkampen als verlengstuk van de BSO. Dat meldt jeugdreisorganisatie Vinea Vakanties, marktleider op het gebied van zomerkampen. Vinea ziet een groei van ruim 20
procent van het aantal deelnemers aan zomerkampen in eigen land. Met name de
watersportvakanties en de vakanties aan het strand zijn populair. Naast zeilen winnen
de boardsporten suppen, golfsurfen, windsurfen en kitesurfen duidelijk aan populariteit. Volgens Vinea is de trend naar watersporten niet alleen bij de jonge leeftijden
zichtbaar, maar ook bij de middelbare scholieren.
Innovatie
Waterrecreatie Advies heeft samen met de gemeenten Amersfoort en Bunschoten
en Waternet een zelfbedieningsovertoom® ontwikkeld. Dit is een goedkoop en innovatief alternatief voor een sluis voor kleine pleziervaartuigen zoals een sloep. Als
aanvulling op zelfbedieningssluizen en -bruggen zorgt de zelfbedieningsovertoom®
voor nieuwe vaar- en routemogelijkheden in Nederland. Dat is belangrijk omdat de
recreatietoervaart in Nederland krimpt en het varen van meerdaagse tochten en
vakanties met de boot afneemt. Dagtochten met een sloep en het varen van ‘een
rondje’ zijn een populair alternatief, maar in dat soort routes zitten vaak knelpunten
zoals een dijk, een dam of een stuw. Noord-Holland heeft een app laten ontwikkelen
met watersport ideeën. Op Noord-Hollands Water staan tips en handige informatie
over wateractiviteiten. Zoals varen met een fluisterboot, kitesurfen of blokarten op
het strand. Alle informatie op één plek: kaarten, aanbieders, adressen en routes.
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Cruises
Riviercruises hebben veelal een suf imago en staan niet hoog op het prioriteitenlijstje
van de regionale marketingorganisaties. In Midden-Limburg is dat wel anders. Daar
heeft VVV Midden-Limburg een speciale site gelanceerd om cruiserederijen te faciliteren. Op de site www.rivercruiseslimburg.com kunnen ze landprogramma’s boeken,
een overzicht van aanlegsteigers in de regio bekijken en een steiger reserveren.
Sinds juni 2016 zijn in Roermond in de Maas, nabij de Arloflat, twee nieuwe aanlegsteigers voor riviercruiseschepen en rondvaartboten in gebruik. De lancering van de
website is een onderdeel van het marketingplan om Roermond en de Maasplassen
te promoten als riviercruisebestemming. De site is beschikbaar in het Nederlands,
Duits en Engels.
Evenementen
In 2018 komt een topzeilevenement naar Nederland, het WK Zeezeilen. Dit betekent
dat in de zomer van 2018 de beste 1.300 zeilers en zeilsters van de wereld voor de
kust van Scheveningen op het hoogste niveau zeilen. Den Haag kan zich hiermee nog
meer profileren als stad voor zeilers. Den Haag Topsport verwacht dat het evenement 38.500 bezoekers naar Scheveningen zal trekken. De Volvo Ocean Race trok
in 2015 zo’n 125.000 bezoeken. De Nederlandse dagbezoeker gaf toen net geen
28 euro per dag uit.

3.5

Brancheorganisatie

In de waterrecreatiesector is HISWA als brancheorganisatie actief. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de speciale Trendrapportpagina op het online kennisplatform van NRIT Media. Deze treft u hier aan: www.nritmedia.nl/trendrapport2017.
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4

Reissector
In dit hoofdstuk kijken we naar het functioneren van de Nederlandse reissector, de
wijze waarop Nederlanders hun vakanties organiseren en ontwikkelingen in de Nederlandse vakantiemobiliteit. Dit jaar blikken we ook 10 jaar vooruit en bezien welke rol
de reisbranche in 2025 kan spelen in de reisbehoefte van de Nederlander. Volgens
het Travel Experience Tomorrow rapport van de ANVR en Cherry Lab is er in de
toekomst een grote rol voor reisondernemers weggelegd die mensen op weg helpen
geluk te ervaren en reisbelevenissen aanbieden die aansluiten bij de nieuwe behoeften van de reiziger. Ook brancheorganisatie ANVR geeft een terug- en vooruitblik.
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Hoofdpunten
•
Het aantal bedrijven in de reisbranche groeide tussen 2014 en 2017 met 620
naar 5.175. De toegevoegde waarde van de bedrijfstak voor de Nederlandse
economie wordt berekend op 4,1 miljard euro. In de reisbranche werken ruim
16 duizend fte’s.
•
Voor 2017 verwacht ABN AMRO, dankzij de groei van het toerisme, een volumegroei van 3,5 procent voor de reisbranche. De marges blijven relatief laag
binnen de branche, ook door de concurrentie van online travel agencies.
•
Met een sterk veranderende wereld, die de komende jaren verder te maken
krijgt met politieke onveiligheid, milieubewuster reizen, klimaatverandering en
digitalisering, verandert ook het reisgedrag, van zowel de vakantieganger als
de zakenreiziger. Over 10 jaar staat niet meer de bestemming centraal, maar
een reiziger die veel meer waarde hecht aan zijn reisbeleving.
•
Al sinds 2002 neemt het aandeel van door de reiswereld georganiseerde vakanties binnen de totale vakantiemarkt toe. Ook het afgelopen jaar steeg het
aandeel weer en staat inmiddels op 62 procent.
•
Vorig jaar maakten Nederlanders 6,8 miljoen vliegvakanties. Het aandeel vliegvakanties schommelt de afgelopen jaren tussen de 36 en 39 procent. Op de
buitenlandse vakantiemarkt wist het afgelopen jaar de auto weer wat marktaandeel te winnen en staat nu op 54 procent. Dat ging ten koste van de trein
en het vliegtuig die elk een procentpunt marktaandeel verloren.
•
In 2016 groeide de mondiale luchtvaart met 6,3 procent. Dat is boven het tienjarig groeigemiddelde van 5,5 procent. De Nederlandse luchthavens hebben in
2016 voor het eerst de grens van 70 miljoen passagiers bereikt.
•
Het aantal buitenlandse vakanties met de trein vertoont al enige jaren een
schommelend maar wel gestaag dalend patroon. Vorig jaar met slechts 439
duizend buitenlandse treinvakanties van Nederlanders.
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4.1

Aanbod

4.1.1 Bedrijfstak
Het aantal bedrijven in de reisbranche groeide tussen 2014 en 2017 met 620 naar
5.175. Het betreft hier vooral bedrijven met 1 werkzame persoon (80 procent). Van
alle bedrijven in de branche hebben er maar 20 meer dan 100 mensen in dienst. De
toegevoegde waarde van de bedrijfstak voor de Nederlandse economie steeg van
1,6 miljard in 2010 naar 4,1 miljard in 2016. In totaal werd 11,4 miljard euro omgezet. Prijsstijgingen sinds 2010 hebben maar een zeer beperkte invloed (9 procent op
omzet) gehad op deze sterke groei.

4.1.2 Omzet
De omzet in de reisbranche stijgt al elf kwartalen op rij. En niet met kinderachtige cijfers. Ten opzichte van 2010 is de omzet bijna verdubbeld. In 2016 groeide de omzet
nog met 20 procent en in 2015 zelfs met 21 procent. In de jaren daarvoor was de
omzetgroei wat bescheidener, met in 2013 zelfs een kleine min (-1 procent) gevolgd
door 6 procent groei in 2014. Het CBS rekent tot de reisbranche reisbureaus, reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus. Kijken
we naar alleen de touroperating inclusief inkomende touroperators dan is het beeld
minder rooskleurig. Daar is ten opzichte van 2010 sprake van een verlies aan omzet
van 16 procent. Tussen 2015 en 2016 daalde daar de omzet met 1 procent.

4.1.3 Werkgelegenheid
De werkgelegenheid in de reisbranche is in 2016 voor het tweede achtereenvolgende
jaar gestegen. De groei bedroeg 6 procent ten opzichte van 2015. En met in totaal
16.400 fte’s is de bezetting in de reisbranche terug op het niveau van 2009. Ruim
twee derde van alle medewerkers in de reisbranche is vrouw. Het aandeel mannen is
de afgelopen tien jaar overigens wel licht toegenomen met een paar procentpunten.
De reisbranche blijft ook een relatief jonge branche, al laten ook hier de cijfers sinds
2008 een lichte stijging zien van de gemiddelde leeftijd. Waar de beroepsbevolking
gemiddeld 41-42 jaar is, zijn de werkenden in de reisbranche gemiddeld 38 jaar.
Cijfers uit het Reiswerk Dashboard laten een lichte daling zien van het aantal werkgevers met openstaande vacatures, van 19 procent in 2014 naar 17 procent in 2015.
Het totale aantal vacatures in de sector is echter gestegen van 2 naar 3,5 procent
van het totaal aantal medewerkers. Het aandeel verkoopgerelateerde functies is met
13 procent gedaald naar 44 procent van het totaalaanbod. Vacatures op het gebied
van ICT en automatisering, (online) marketing en communicatie en logistiek zijn in
opkomst en vormen 21 procent van het totaal aantal vacatures. Ruim twee derde van
de schoolverlaters die de reisbranche instromen, heeft een hbo-toerisme diploma op
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zak. Reiswerk verwacht dat het aantal zelfstandige reisagenten oploopt naar boven
de 1.000 omdat veel consumenten hulp zoeken in het enorme aanbod.

4.1.4 Vertrouwen
De verwachtingen voor 2017 onder de reisondernemers over de omzet, personeelssterkte en investeringen zijn overwegend positief. Zo blijkt uit de conjunctuurenquête
van het CBS. Het aantal positieve antwoorden is voor alle drie de categorieën ruim
groter dan het aantal negatieve antwoorden. Wanneer de percentages positieve en
negatieve antwoorden tegen elkaar worden weggestreept blijft er nog 47 procent
van de ondernemers over die verwachten dat de omzet in 2017 hoger zal zijn dan
in 2016. Bijna 30 procent van de ondernemers in de reisbranche verwacht volgend
jaar meer personeel aan te nemen en meer te investeren.

De verwachtingen voor 2017 onder de reisondernemers
over de omzet, personeelssterkte en investeringen zijn
overwegend positief.
Ondernemers verwachten een sterke groei van maatwerk en vliegreizen. Zorgen
zijn er over de veiligheid en de invoering van de nieuwe wet op de pakketreizen. Dat
blijkt uit de ‘Trust in travel’ vertrouwensindex die de ANVR in samenwerking met ABN
Amro presenteerde tijdens de Vakantiebeurs. Per saldo presteerden ANVR-reisondernemers beter dan ze aanvankelijk zelf dachten. Hun terugblik over het afgelopen
seizoen was positiever dan de verwachtingen die men daar een half jaar geleden
over had.

4.1.5 Concurrentie
Airbnb wil niet alleen woningen van particulieren aanbieden, maar gaat nu ook activiteiten en insider tips aanbieden. Binnen Trips worden drie kernonderdelen samengebracht: Experiences, Places en Homes. Airbnb zal daar in de toekomst nog Flights
en Services aan toevoegen. Dan kan Airbnb de hele reisketen aanbieden, steeds
met de lokale bevolking als zzp-er. Het bedrijf wordt hiermee een directe concurrent
voor de reisbranche. Om de veiligheid op het platform te waarborgen worden hosts
en reizigers op Trips gevraagd om een officieel identiteitsbewijs te scannen en een
selfie te maken. Reizigers en hosts kunnen gebruikmaken van beveiligde transacties,
berichten, profielen en beoordelingen. Ook de verzekering wordt opgeschroefd naar
1 miljoen dollar voor Experience hosts.

Reissector
Gebruikerslicentie: NHL Stenden Hogeschool

445

4.1.5 Toekomstverkenning
Visies van financiële instellingen
Voor 2017 verwacht ABN AMRO, dankzij de groei van het toerisme, een volumegroei
van 3,5 procent voor de reisbranche. De bank ziet relatief lage marges in de branche, ook door de concurrentie van online travel agencies als Booking.com en veel
risicofactoren. Zo kan het toerisme uit het VK afzwakken bij een mogelijke Brexit.
Ook terreurangst kan tot vraaguitval leiden. Dergelijke situaties zijn uitdagend voor
touroperators, die veel tickets en accommodaties vooruitboeken. Daarnaast maken
prijsstijgingen rondom vakantiepieken het voor touroperators moeilijker om de marges op peil te houden.
De Rabobank schat de groei in 2017 met 2 procent tot 3 procent wat lager in. De
aantrekkende economie zorgt dan wel voor hogere consumenten- en vakantiebestedingen, maar de sector blijft zeer gevoelig voor conjuncturele schommelingen en
negatieve ontwikkelingen in bepaalde bestemmingslanden. Sowieso is de consument
kritisch ten aanzien van vakantie-uitgaven en altijd op zoek naar de scherpste prijs.
Men stuurt strakker op kortingen en de vele online boekingsplatforms maken dit ook
mogelijk. Ook wordt steeds vaker rechtstreeks bij de aanbieders van logiesaccommodaties en vliegtickets geboekt. Tegelijkertijd willen consumenten uniek zijn en
blijven, en daarbij zelfstandig reizen samenstellen en personaliseren. Dit alles leidt
tot een zeer competitief speelveld en een verschuiving van de vraag van de traditionele reisbureaus en -organisaties naar opkomende, disruptieve, online aanbieders.

De aantrekkende economie zorgt dan wel voor hogere
consumenten- en vakantiebestedingen, maar de sector
blijft zeer gevoelig voor conjuncturele schommelingen
en negatieve ontwikkelingen in bepaalde
bestemmingslanden.
Volgens ABN AMRO is een goede vindbaarheid en profilering online voor reisbedrijven
cruciaal: zowel voorafgaand aan het boeken als tijdens de reis van de klant zelf. Daarbij concurreert de reisbranche ook met Airbnb, die reeds ‘tours en ervaringen’ op
de locatie zelf biedt, aangeboden door lokale experts. De bank ziet de rol van online
reviews veranderen omdat een recensie van een backpacker weinig relevant is voor
een getrouwd stel. En dus worden nu ook de reviews steeds scherper ingestoken op
de juiste doelgroep. Slimme reisaanbieders spelen hier op in, door content(blokken)
op de website dynamisch aan te passen. En zo elke afzonderlijke bezoeker te ontvangen met positieve recensies van gelijkgestemden. Chatbots zijn volgens de bank
bezig met een razendsnelle opkomst in de travelsector. Heel binnenkort gaan deze
kunstmatig intelligente reisvrienden zelfs proactief met ons praten. Door de webcareen serviceafdeling via de chatbot met klanten te laten communiceren worden ze niet
alleen efficiënter en klantvriendelijker, maar ook veel goedkoper.
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De langetermijnprognose van de Rabobank voor de branche is eveneens negatief.
De consument blijft op vakantie gaan, maar de markt is volwassen geworden en zal
nog maar beperkte groei kennen. De concurrentie van direct sellers (logiesaccommodaties, vliegmaatschappijen) en branchevreemde spelers (retailers, boekingssites) neemt structureel toe, samen met de groeiende mogelijkheid om wereldwijd
online te boeken. De grote ketens reageren op deze toenemende concurrentie door
te investeren in verdere schaalgrootte via overnames, het aangaan van samenwerkingsverbanden met direct sellers en door het schrappen van de grote diversiteit
aan merken die zij voeren. Er is zoveel keuze dat het de grote uitdaging is om
onderscheidend te blijven. Reisbureaus moeten hierop inspelen door zich te specialiseren en hun offline en online dienstverlening te integreren. Voor touroperators
geldt dat zij grip moeten houden op verblijf, vervoer en controle over de distributie.
Geavanceerde ICT-toepassingen zijn van levensbelang om het consumentengedrag
goed in kaart te brengen. Uiteindelijk ontstaat een uiterst diverse sector, met zowel
gespecialiseerde nichespelers als grootschalige volumeaanbieders. Klanten zijn dan
grofweg in twee groepen te verdelen: zij die ontzorgd willen worden via totaalpakketten, en zij die zich willen onderscheiden door een eigen reis samen te stellen.
Uitgebreide kennis, maatwerkoplossingen en persoonlijke aandacht zijn hierbij van
essentieel belang.
Online Travel Trends van Adobe
In Europa komen de totale uitgaven aan online boekingen van vluchten en hotels dit
jaar naar verwachting uit op zo’n 70 miljard euro, waarvan 19 miljard euro wordt
besteed in de zomerperiode. Dat schrijft Adobe in haar nieuwste Online Travel Trends
Report. De social media-analyses laten zien dat, naast ontspanning, het afvinken
van bestemmingen op de bucketlist (30 procent) en het ervaren van culturen (26
procent) de belangrijkste redenen blijven om de wereld over te reizen. Thema’s waar
aanbieders, marketeers en designers nog altijd weinig op inspelen. Online zien we
nog altijd vooral klassieke afbeeldingen van ontspanning op stranden en in de natuur
zoeken om mensen te inspireren om te gaan reizen.
Volgens Adobe draaien vakanties om beleving, maar marketeers moeten niet denken
dat deze ervaring pas begint zodra een consument in het vliegtuig zit. De ervaring
begint al vanaf het allereerste moment dat de klant in aanraking komt met het merk.
Inzicht in de onderliggende trends die bepalend zijn voor de vakantiekeuzes van
consumenten biedt reisorganisaties een enorme kans om marketingstrategieën en
klantervaringen te ontwikkelen voor meerdere kanalen. Of het nu gaat om mobiel,
online, VR-ervaringen in de winkel of wearables die consumenten mee kunnen nemen
op reis. Wanneer marketeers ervaringen creëren die inspirerend en relevant zijn en
bovendien aansluiten bij de wensen van hun doelgroepen binnen de verschillende
touchpoints, zorgen zij er ook voor dat klanten vaker dan één keer mee op reis gaan.
Social media blijken een belangrijke inspiratiebron voor vakanties met een gemiddelde van 14 miljoen mentions over reizen iedere maand. De hashtags #adventure,
#travel en #bucketlist blijven het populairst tijdens de vakantieperiode. Er is een dui-
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delijke trend zichtbaar dat reisorganisaties nieuwe technologie inzetten om klanten te
winnen. Augmented Reality (AR) en Virtual Reality (VR) worden in vergelijking met een
jaar eerder 13 procent vaker genoemd in de mentions over vakanties en het aantal
mentions over wearables nam toe met 44 procent.
Zeventig procent van de millennials vindt ervaringen belangrijker dan het bezitten
van zaken. Bij 35-plussers is dat slechts 57 procent. Millennials willen bovendien niks
missen; 86 procent is het eens met de stelling ‘don’t want to miss out on life experiences’. Als het gaat om het verkrijgen van de beste vakantiedeal, blijkt uit de data dat
Europese reizigers het beste 36 dagen voor de geplande vakantie een vlucht kunnen
boeken. Voor een hotel zorgt 29 dagen van tevoren boeken voor de beste prijs.
Travel Tomorrow
Met een sterk veranderende wereld, die de komende jaren verder te maken krijgt
met politieke onveiligheid, milieubewuster reizen, klimaatverandering en digitalisering, verandert ook het reisgedrag, van zowel de vakantieganger als de zakenreiziger. Volgens het Travel Experience Tomorrow rapport van de ANVR en Cherry Lab
is er in de toekomst een grote rol voor reisondernemers die mensen op weg helpen
geluk te ervaren en reisbelevenissen aanbieden die aansluiten bij de nieuwe behoeften van de reiziger.

Over 10 jaar staat niet meer de bestemming centraal,
maar een reiziger die veel meer waarde hecht aan zijn
reisbeleving.
Over 10 jaar staat niet meer de bestemming centraal, maar een reiziger die veel
meer waarde hecht aan zijn reisbeleving. Reisondernemingen anno 2025 zullen reisbelevingen maken die zijn gebaseerd op iemands passie of behoefte. Het draait in
2025 vaker dan nu om de behoefte je persoonlijk te ontwikkelen, inspiratie opdoen,
zingeving zoeken, authenticiteit en echt contact hebben. Jezelf opnieuw ontdekken
wordt een belangrijke behoefte in 2025. Zowel zakelijk als privé gaan we steeds
vaker op reis om oude patronen te doorbreken en om plaats te maken voor nieuwe
gedachten. In 2025 maakt technologie een hyperpersoonlijke benadering mogelijk.
Persoonlijke aandacht wordt real time, waar, wanneer en op welke manier iemand
maar wil. Enkele aspecten van het reisgedrag van de toekomst:
•
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Dankzij de technologische vooruitgang organiseren we steeds meer zaken
zelf, zo ook onze reizen. De consument wordt zelforganiserend en soms zelfs
producent. Openheid, co-creatie en informeel zijn de nieuwe kernwaarden in
de ‘WEconomy’ en het nieuwe samenwerken. Sharing blijft onverminderd populair en een gevoel van ‘1+1=3’ prevaleert –ook in de reiswereld. Er ontstaat
een nieuwe economie met nieuwe verdienmodellen.

Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2017
Gebruikerslicentie: NHL Stenden Hogeschool

•

•

•

•

Een goede balans tussen werk en privé is in 2025 de norm. De nieuwe vorm
van luxe in de komende jaren wordt ‘digitaal detoxen’, want soms willen we
even niet altijd en overal bereikbaar zijn voor iedereen.
Als technologische oplossingen kunnen helpen om onze vakantie- of zakenreis
tot een succes te maken, wil de reiziger graag in deze behoefte worden voorzien. Reizigers willen tijdens hun reis ‘in control’ kunnen zijn en blijven door middel van proactieve communicatie en toegankelijke, transparante technologie.
De sociale kloof door digitalisering en de toenemende onrust in veel landen leiden tot de behoefte aan saamhorigheid en veiligheid op reis. Daardoor wordt
veiligheid op de bestemming steeds belangrijker.
Betekenisvol reizen en ondernemen is in 2025 de norm. De georganiseerde
Westerse lifestyle zet verder door waardoor de behoefte om op reis avonturen
te beleven groeit. De spontaniteit in reizen is in 2025 helemaal terug.

De branche ontwikkelt zich van MVO naar impact branding waarbij de prijs in balans
moet zijn met de impact die het product of de beleving op de omgeving heeft. Tegelijkertijd ontstaat een nieuwe economie met nieuwe verdienmodellen. Voor ondernemers is er heel wat werk aan de winkel om in 2025 nog een rol van betekenis te
kunnen spelen. De schrijvers hebben voor ondernemers diverse tips:
•

•
•

•

•

4.2

Creëer reisbelevingen langs de gehele customer journey zodat de reiziger
voor een totaalbeleving bij jou terecht kan. Niet alleen bind je zo de reiziger
aan je, ook verbreed je je businessmodel, wat de winst vergroot.
Verbreed je verdienmodel door derden te koppelen aan de totaalbeleving die
de reiziger vraagt en wees transparant in met wie je werkt.
Personifieer je onderneming en zie je zelf niet als bedrijf, maar als vriend
van je reizigers. Wees betrokken bij hen en de reisbelevingen die ze (via jou)
opdoen en betrek reizigers als co-creators bij de organisatie. Denk erover na
hoe je de verwachtingen van je klant kunt overtreffen op een moment in de
customer journey.
Kies geen niche, maar vind je voice. De reiziger is gebrand op de authenticiteit
van de beleving en de onderneming die het verkoopt. Kies daarom alleen een
niche die past bij je eigen geluid.
Just do it! Bekijk wat je nog kunt toevoegen aan het huidige aanbod van reisbelevingen en omarm het experiment. Probeer eens iets anders en wees flexibel.
Beloon creativiteit, vernieuwing en trial & error.

Vraag

In deze paragraaf volgt een analyse van vakanties die op enigerlei wijze vooraf zijn
geregeld via de reiswereld. Dit inzicht kan worden ontleend aan het ContinuVakantieOnderzoek (CVO) van NBTC NIPO Research, waarin onder meer gevraagd wordt of
een ondernomen vakantie al dan niet een georganiseerde vakantie is en, zo ja, voor
welk deel dat dan geldt (vervoer en/of verblijf).
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Binnenland
51,1% (9,0 mln.)

Buitenland
73,0% (13,1 mln.)

Georganiseerd via reiswereld
62,1% (22,1 mln.)

Binnenland
17,6% (3,1 mln.)

Buitenland
11,4% (2,1 mln.)

Alleen verblijf rechtstreeks
14,5% (5,1 mln.)

Buitenland
10,0% (1,8 mln.)

Niet vooraf geboekt
12,0% (4,3 mln.)

Binnenland
14,0% (2,5 mln.)

Totaal aantal vakanties
35,5 mln.

Binnenland
17,4% (3,1 mln.)

Buitenland
5,6% (0,8 mln.)

In eigen accommodatie
11,5% (4,1 mln.)

Figuur 4.1
Kerncijfers Nederlandse vakantiemarkt

Bron: ContinuVakantieOnderzoek, NBTC-NIPO Research.
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4.2.1 Georganiseerde vakanties in binnen- en buitenland
Al sinds 2002 neemt het aandeel van door de reiswereld georganiseerde vakanties
binnen de totale vakantiemarkt toe. Ook het afgelopen jaar steeg het aandeel weer
en staat inmiddels op 62 procent; in 2010 werd nog 53 procent van alle vakanties
via de reiswereld geboekt. Het toenemend gebruik van internet voor het boeken van
een vakantie heeft daar zeker een rol in gespeeld. Iedereen kan immers thuis op
elk gewenst moment een ‘georganiseerde’ vakantie boeken. Mobiel internet maakt
het zelfs mogelijk onderweg nog te boeken, zodat men niet meer geheel op de
bonnefooi op reis hoeft te gaan. Toch gaat nog 12 procent van de Nederlandse
vakantiegangers op de bonnefooi op reis. Bij 15 procent van alle reizen wordt alleen
het logies van te voren geboekt en 12 procent overnacht in de eigen accommodatie.

Al sinds 2002 neemt het aandeel van door de
reiswereld georganiseerde vakanties binnen de totale
vakantiemarkt toe.
Van de buitenlandse vakanties wordt een groter deel door de reiswereld georganiseerd (73 procent) dan van de binnenlandse vakanties (51 procent). In eigen land
komt het dan ook vaker voor dat alleen het verblijf rechtstreeks wordt geregeld (18
procent), dat men in een eigen accommodatie overnacht (17 procent) of niets vooraf
boekt (14 procent).
Overnachten in de eigen accommodatie maakt een steeds kleiner deel uit van de
markt voor buitenlandse vakanties (6 procent) alhoewel we daar het afgelopen jaar
wel een kleine groei zagen. Op de buitenlandse markt wordt in 11 procent van de vakanties alleen het verblijf rechtstreeks geboekt en 10 procent gaat op de bonnefooi.
Bezien we de totale markt dan valt op dat bij een kleine groei van het totaal aantal
binnenlandse vakanties (4 procent) de door de reiswereld georganiseerde vakanties
veel sterker groeien (9 procent). In het buitenland zien we een kleine krimp voor de
totale vakantiemarkt (1 procent) tegenover een sterkere achteruitgang (2 procent)
van het aantal door de reiswereld geboekte vakanties. De reisbranche heeft in 2016
vooral in de zomer (-4 procent) markt verloren. Op de lange termijn is het aandeel van
de reiswereld bij de buitenlandse vakanties natuurlijk sterk. In 2010 boekte nog 66
procent van de Nederlanders voor een buitenlandse reis via de reiswereld, in 2016
was dat opgelopen naar 73 procent.

4.2.2 Boekingsinstantie
Een vooraf gereserveerde reis kan bij verschillende instanties worden geboekt. Voor
binnenlandse vakanties wordt in vrijwel alle gevallen enkel de accommodatie vooraf

Reissector
Gebruikerslicentie: NHL Stenden Hogeschool

451

Tabel 4.1

Vakanties van Nederlanders naar organisatie
Binnenland
2014

Buitenland

2015

2014

Kort

Lang
2014

Winter

Zomer

2015

2014

2015

2015

2014

2015

2014

2015

x 1.000
Georganiseerd
via reiswereld

8.247

8.977 13.335 13.089

7.585

7.957 13.997 14.108

8.921

9.929 12.664 12.137

Alleen verblijf
rechtstreeks

3.161

3.091

2.045

2.045

1.760

1.738

3.446

3.397

1.551

1.668

3.656

3.468

Niet vooraf
geboekt (bonnefooi)

2.401

2.450

1.861

1.795

1.618

1.628

2.644

2.617

1.430

1.511

2.833

2.735

In eigen accommodatie

3.182

3.063

827

1.010

1.828

1.796

2.182

2.277

1.441

1.633

2.569

2.440

Totaal aantal
vakanties

16.991 17.581 18.068 17.939 12.791 13.119 22.269 22.399 13.343 14.741 21.722 20.780

Bron: ContinuVakantieOnderzoek, NBTC-NIPO Research.

Figuur 4.2

Instantie reservering georganiseerde vakantie

7.000

6.626

5.250

3.579

3.500
2.743

3.586

2.501
1.629

1.750

1.255

147
Rechtstreeks geboekt
Rechtstreeks geboekt
bij reisorganisaPe
bij reisorganisaPe

Buitenland

Boekingscentrale
Boekingscentrale hotelhotel/bungalowketen
/bungalowketen

Binnenland

Bank, VVV, e.d.

Reisbureau

0

Bron: ContinuVakantieOnderzoek, NBTC-NIPO Research.
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geboekt. Boekingscentrales van hotel-of bungalowketens zijn dan ook de meest
gebruikte boekingsinstantie voor vakanties in Nederland. Bij buitenlandse vakanties
gaat het vaker om pakketreizen of samengestelde reizen waarbij vervoer en accommodatie vooraf zijn geregeld. Die worden in de meeste gevallen geboekt bij een
reisbureau. Tussen 2015 en 2016 is vooral het aantal binnenlandse reizen die bij
een reisbureau worden geboekt in aantal toegenomen. Bij buitenlandse reizen heeft
het reisbureau markt verloren. Ook rechtstreeks boeken bij een reisorganisatie kwam
minder voor.

4.2.3 Vliegvakanties
Voor de reisbranche zijn vliegvakanties van groot belang. Vorig jaar maakten Nederlanders 6,8 miljoen vliegvakanties, uitsluitend naar het buitenland. Het aandeel
vliegvakanties schommelt de afgelopen jaren tussen de 36 en 39 procent. Op de
buitenlandse vakantiemarkt wist het afgelopen jaar de auto weer wat marktaandeel
te winnen en staat nu op 54 procent. Dat ging ten koste van de trein en het vliegtuig
die elk een procentpunt marktaandeel verloren.
In 2016 werden 2,9 procent minder vliegvakanties genoteerd vergeleken met het
voorgaande jaar. De populairste vliegbestemming was in 2016 Spanje, dat een groei

Tabel 4.2

Belangrijkste vliegvakantiebestemmingen van Nederlanders
2015

2016

1.469

1.667

x 1.000
Spanje
Griekenland

657

493

Turkije

683

472

Portugal

341

415

Verenigde Staten

357

391

Italië

404

333

Verre Oosten

316

328

Groot-Brittanië

195

180

Frankrijk

105

131

Noorwegen, Zweden, Finland

99

101

Oostenrijk

47

46

Duitsland

46

46

Zwitserland

27

26

Overige landen

1.226

1.106

Totaal

6.980

6.780

Bron: ContinuVakantieOnderzoek, NBTC-NIPO Research.
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van 14 procent realiseerde. Turkije (-31 procent) en Griekenland (-25 procent) zagen
het aantal boekingen juist dalen. Portugal profiteerde naast Spanje en wist 22 procent meer vliegvakanties van Nederlanders te behalen. Intercontinentaal is het aantal
vliegvakanties naar de Verenigde Staten nog relevant met een groei van 10 procent.

4.2.4 Autovakanties
Nederlanders maakten vorig jaar 9,7 miljoen autovakanties in het buitenland. Ten
opzichte van 2015 een groei van drie procent. Toch zijn dat er nog steeds vier procent minder dan in 2012 toen 10,1 miljoen autovakanties werden geregistreerd. Dit
wordt veroorzaakt door de krimp van de totale buitenlandse vakantiemarkt tussen
2012 en 2016 met 4 procent. Populairste autovakantiemarkt is en blijft Frankrijk
met een aandeel van 20 procent, gevolgd door Duitsland (19 procent). Waar Frankijk
licht terrein verloor (-1 procent), wist Duitsland als autovakantieland flink te groeien
(+ 9 procent). Italië realiseerde een sterke groei (+32 procent) en wist na Oostenrijk
(-3 procent) de vierde positie ten koste van België (+6 procent) te veroveren. Het
lijkt er op dat in Italië de markt verschoven is van vliegvakanties (-18 procent) naar
autovakanties (+ 32 procent).

Tabel 4.3

Belangrijkste autovakantielanden
2015

2016

x 1.000
Frankrijk

1.924

1.913

Duitsland

1.690

1.836

Oostenrijk

943

911

Italië

507

668

België

548

577

Spanje

270

282

Overige landen

208

225

Zwitserland

192

169

Groot-Brittanië

202

165

Noorwegen, Zweden, Finland

179

138

Portugal

20

47

Verenigde Staten

22

19

Griekenland

18

10

Turkije

2

7

Verre Oosten

5

-

9.454

9.722

Totaal
Bron: ContinuVakantieOnderzoek, NBTC-NIPO Research.
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4.3

Ontwikkelingen

In deze paragraaf komen enkele opmerkelijke ontwikkelingen van het afgelopen jaar
aan de orde. Het gaat hier niet om een compleet actualiteitenoverzicht van de branche, maar vooral om ontwikkelingen die een voorbode zijn van aanstaande trends.
Ondernemen
In drie jaar tijd zijn al 51.000 mensen met de start-up reisorganisatie sprs.me op reis
gegaan. Als je met deze organisatie reist, ga je op een zogenaamde blind brake. Reizigers kiezen een type reis en een budget. De rest is een totale verrassing: een week
van tevoren ontdek je wat de temperatuur ter plekke is en hoe laat je op het vliegveld
of bij een auto-checkpoint moet zijn. Sprs.me wil mensen helpen om spontaan te
reizen in een beleveniseconomie die draait om ervaringen in plaats van bezittingen.
De meeste reizigers kiezen voor een city trip (41 procent), de Broke variant voor
reizigers met een kleine portemonnee (30 procent) of gaan roadtrippen (13 procent).
Ondernemer Peter Langhout is na meer dan tien jaar afwezigheid terug in de reisbranche. Hij lanceert deze zomer een nieuw reisplatform voor de Nederlandse markt. Op
Mr. Travel biedt Langhout vakantiegangers niet alleen een overzicht van beschikbare
vluchten, hotelkamers en appartementen, maar informeert de ondernemer reizigers
ook over het aanbod aan lokale horeca, bezienswaardigheden en tours. Hij kan niet
onder zijn eigen naam opereren want dat bedrijf is nog steeds actief onder de naam
Peter Langhout Reizen.
Reisorganisatie Otravo blijft nog steeds op overnamepad en neemt dé VakantieDiscounter over. Otravo was al een belangrijke speler in de Benelux en Scandinavië
op het gebied van online travel en bouwt deze positie nu nog verder uit met deze
echte prijsvechter. VakantieDiscounter heeft een omzet van ongeveer 100 miljoen
euro per jaar. Deze overname is de tweede grote acquisitie in 12 maanden. In juli
2016 is het Scandinavische Flygstolen aan het bedrijf toegevoegd.
De Sundio Group heeft het Duitse merk voor jongeren- en studentenreizen JAM! Reisen gekocht. Dit Duitse merk is in 2002 opgericht, heeft per jaar ongeveer 40.000
boekingen en een omzet van 20 miljoen euro. De overname past in de expansiestrategie van Sundio. JAM! geldt als marktleider in Duitsland voor de leeftijdsklasse 16
tot en met 25 jaar oud. De touroperator biedt niet zozeer het klassieke pakket aan
maar is helemaal gericht op feesten.
TravelXL heeft zeven nieuwe vestigingen en telt daarmee in totaal 66 reisbureaus. De
keten van onafhankelijke reisbureaus, die Travelcenters worden genoemd, is hiermee
de snelst groeiende van Nederland.
Elk jaar zien heel veel aanbieders kansen in de markt. Zo ook platform MeetJune
waar het draait om reizen en het ontmoeten van locals. De community verbindt
reizigers met gepassioneerde locals aan de hand van maaltijden, overnachtingen en

Reissector
Gebruikerslicentie: NHL Stenden Hogeschool

455

activiteiten. Van een zelfgemaakt tapasdiner op een dakterras in Barcelona tot een
persoonlijke fotografietour met een Amsterdammer langs verborgen plekjes.
Beleid
Met ingang van het schooljaar 2017/2018 krijgt Nederland een vast aangewezen periode voor de tweede facultatieve week meivakantie. Scholen kunnen die naar eigen
inzicht invullen. Dat heeft staatssecretaris Dekker aan de Tweede Kamer laten weten.
De eerste week van de meivakantie wordt al centraal vastgesteld. Uit de impact assessement die de staatssecretaris heeft laten uitvoeren blijkt, dat meer dan de helft
van de ouders met kinderen waarvan de meivakanties niet overeenkomen aangeeft
dat dit invloed heeft op de vakantieplannen van het gezin. Een derde (27 procent)
geeft aan dat zij hierdoor korter op vakantie gaan tijdens de meivakantie, terwijl 23
procent besluit om vanwege deze reden thuis te blijven. Als de vakanties wel gelijk
vallen en twee weken duren heeft dat voor 85 procent van de ouders gevolgen voor
de vakantieplannen.
Met de groei van de branche komen we ook meer in de kijker van toezichthouders.
Zo zijn de Europese Commissie en de EU-instanties voor consumentenbescherming
in oktober 2016 gestart met een gecoördineerde screening van 352 prijsvergelijkings- en reisboekingswebsites in de hele EU. De prijzen op 235 (twee derde) van die
websites bleken onbetrouwbaar te zijn. Zo werden laat in het boekingsproces nog
extra prijselementen toegevoegd zonder dat dit duidelijk aan de consument werd
gemeld, of waren de tegen promotieprijzen aangeboden diensten niet beschikbaar.
De instanties hebben de betrokken ondernemingen gevraagd hun praktijken in overeenstemming te brengen met de EU-consumentenwetgeving. Dit houdt in dat zij volledig transparant moeten zijn over hun prijzen en hun aanbiedingen op een duidelijke
manier moeten presenteren, in een vroege fase van het boekingsproces.
Ook online reviews mochten zich op belangstelling van de Autoriteit Consument &
Markt (ACM) verheugen. Omdat deze reviews een steeds grotere rol spelen in het
keuzeproces van consumenten is het volgens de toezichthouder belangrijk dat ze betrouwbaar zijn. In haar verkenning heeft de ACM geen aanwijzingen gevonden dat er
bij online reviews op dit moment zaken structureel mis gaan. Gezien het toenemende
belang van online reviews pleit de ACM wel voor meer transparantie bij alle partijen
die betrokken zijn bij het verzamelen, publiceren en beheren van online reviews. Zo
moet bij betaalde reviews duidelijk staan dat het reclame betreft en om een betaalde
review gaat.
MVO
De TUI Care Foundation (TCF) en World Animal Protection (WAP) willen dat in 2020
de 1.500 Aziatische olifanten geen dieronvriendelijke toeristische attractie meer zijn.
Olifantenritjes en -shows moeten dan tot het verleden behoren. Om dit te realiseren
investeren de organisaties in de ontwikkeling van locaties waar olifanten op een diervriendelijke manier behandeld worden. Toeristen die deze locaties bezoeken kunnen
zo op een verantwoorde manier genieten van deze wilde dieren. TUI Nederland was
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overigens een van de eerste reisorganisaties die olifantenritjes uit het reisprogramma schrapten, inmiddels hebben meer dan 100 touroperators dit voorbeeld gevolgd.
Zo ook Thomas Cook dat een aantal excursies schrapt na een toets aan de richtlijnen
van de ABTA Global Welfare Guidance for Animals in Tourism.
Consumentengedrag
Een last minute wordt gemiddeld 23,6 dagen voor vertrek geboekt. Dat is weer iets
korter bij de vertrekdatum dan de afgelopen jaren. Aan het begin van het jaar boekt
men redelijk ver van tevoren, maar hoe meer de zomer in zicht komt, hoe korter
op de vertrekdatum een last minute boeking wordt gedaan. Gemiddeld wordt in het
hoogseizoen zo’n week van tevoren geboekt. Dat blijkt uit het jaarlijkse last minute
onderzoek van Corendon.
Marketing
In de reisbranche is e-mailmarketing veel minder effectief dan in andere branches.
Dat mag je concluderen uit de 14e editie van de E-mail Benchmark van E-mail Service Provider e-Village. De gemiddelde click-to-open-ratio (CTO) van de reisbranche
is in 2017 met 14 procent een van de laagste CTO’s van alle zeventien sectoren uit
het onderzoeksrapport. In 2012 lag de gemiddelde CTO van de reisbranche zelfs
nog op 18,56 procent. Niet alleen op het gebied van opens zijn de e-mailmarketingresultaten van de reisindustrie gemiddeld te noemen. Zo ligt de click-through-ratio
(CTR) 3,22 procent onder het gemiddelde van 3,49 procent, ondanks het feit dat
de bounce-ratio (0,50 procent) met 0,4 procent boven het gemiddelde zit van 0,46
procent. Het percentage zit nog ver onder 1 procent, wat over het algemeen als een
goede bounce-ratio wordt gezien. E-mail wordt dit jaar in de reisbranche voor het
eerst vaker geopend op mobiel (12,08 procent) dan op desktop (10,61 procent).
Ook wordt op mobiel meer doorgeklikt (1,67 procent van de totale opens) dan op
desktop (1,54 procent). Ondanks de verschuiving naar mobiel is nog niet iedere organisatie mobile responsive. De belangrijkste uitdagingen in 2017 voor marketeers
draaien om automatiseren en data. Ruim 49 procent van de ondervraagden ziet
marketing automation als de belangrijkste uitdaging van het jaar. Gevolgd door databasemanagement (37 procent) en conversie (35 procent). Marketing Automation
is echter niet alleen de grootste uitdaging, maar ook de meest genoemde trend (55
procent). Op de voet gevolgd door database- en/of eventgestuurde campagnes (49
procent) en het gebruik van big data (43 procent).
Van de bedrijven met minstens 10 werknemers voerde een op de vijf in 2015 analyses uit op big data. De helft van deze bedrijven liet ten minste een deel van dit
werk uitvoeren door een ander bedrijf. Dit meldt het CBS. Bij reisbedrijven voert 30
procent grote data analyses uit; zij gebruiken vooral sociale media als bron.
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4.4

Luchtvaart

Het vervoer van en naar de bestemming is een belangrijke component van de vakantie. De afgelopen decennia heeft vooral de verdere ontwikkeling van de luchtvaart
gezorgd voor de groei van vakanties naar verder weggelegen bestemmingen. Binnen
de georganiseerde reizen heeft het vliegtuig veruit het grootste marktaandeel. In
deze paragraaf staan enkele ontwikkelingen met betrekking tot vervoer en vervoermaatschappijen centraal.

4.4.1 Internationaal vliegverkeer
In 2016 groeide de mondiale luchtvaart, gemeten in revenu passenger kilometers
(RPK), met 6,3 procent. Dat is boven het tienjarig groeigemiddelde van 5,5 procent
van de International Air Transport Association (IATA). Aangezien de capaciteit (ASK)
met 6,2 procent toenam, steeg de bezettingsgraad (PLF) van de vliegtuigen met 0,1
procent naar een recordhoogte van 80,5 procent. Vooral de internationale luchtvaart
(+6,7 procent) groeide, de binnenlandse markten (+5,7 procent) wat minder. In totaal werden mondiaal 3,7 miljard passagiers vervoerd.

In 2016 groeide de mondiale luchtvaart met 6,3 procent.
Dat is boven het tienjarig groeigemiddelde van 5,5
procent van IATA.
De Europese luchtvaartmaatschappijen zagen de RPK’s groeien met 4,8 procent,
waarbij de capaciteit met 5 procent net wat harder groeide. Dat resulteerde in een
bezettingsgraad van 82,8 procent. Europese luchtvaartmaatschappijen zagen vooral
groei in de tweede jaarhelft na een moeilijke eerste jaarhelft.
De internationale luchtvaartsector gaat vanaf 2020 de groei van de CO2-uitstoot
compenseren. Bijvoorbeeld doordat vliegtuigmaatschappijen gaan betalen voor CO2uitstoot door emissie-eenheden te kopen als deze vrijkomen in andere sectoren of te
investeren in klimaatprojecten die duurzame energie bevorderen. Dit is op 6 oktober
2016 afgesproken in Montreal, bij de driejaarlijkse bijeenkomst van de Internationale
Burgerluchtvaartorganisatie van de VN (ICAO). Hiermee is de luchtvaart de eerste
sector die specifieke mondiale afspraken maakt over afname van CO2-uitstoot. Een
historische dag, zeker in het perspectief dat de luchtvaart in de komende twintig jaar
100 procent groei verwacht. Het nieuwe systeem is onderdeel van een totaalpakket
waarmee de luchtvaart de emissies wil gaan terugdringen en compenseren. Het gaat
verder om het inzetten van innovatieve technieken bij het ontwerp van vliegtuigen en
motoren, het gebruik van duurzame brandstoffen en efficiënter vliegen door kortere
routes te vliegen of anders te landen waardoor minder brandstof verbruikt wordt.
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Alle maatregelen moeten leiden tot een vermindering van 50 procent van de CO2emissies in 2050 ten opzichte van 2005.

4.4.2 Nederlandse luchtvaart
Vraag
De Nederlandse luchthavens hebben in 2016 voor het eerst de grens van 70 miljoen
passagiers bereikt. Een jaar eerder verwerkten Amsterdam Schiphol en de vier grote
regionale luchthavens nog 64,6 miljoen reizigers. Het passagiersvervoer tussen Nederland en Spanje en Portugal nam het meest toe, het vliegverkeer van en naar
Turkije het meest af. Dit meldt het CBS in de Kwartaalmonitor Luchtvaart.
Amsterdam Airport Schiphol heeft vorig jaar een recordaantal van 63,6 miljoen passagiers verwerkt. Dat is een groei van 9,1 procent ten opzichte van 2015. Het aantal
vliegbewegingen groeide met 6,3 procent naar 479.000. Het aantal directe bestemmingen vanaf Schiphol bleef gelijk met 322. Schiphol kan tot 2020 nog groeien tot
500.000 vliegbewegingen.
In Eindhoven, de tweede luchthaven van Nederland, was net als in de voorgaande
twee jaren de toename van het passagiersvervoer het sterkst. Deze luchthaven zag
in 2016 bijna 4,8 miljoen reizigers aankomen of vertrekken, 9,3 procent meer dan in
2015. Deze groei is bereikt ondanks de tijdelijke sluiting het vliegveld van 30 mei tot
15 juni in verband met werkzaamheden aan de start- en landingsbaan.
Rotterdam The Hague, Maastricht Aachen en Groningen Eelde verwerkten de overige
3 procent van de vervoerde passagiers. In Groningen Airport Eelde wordt de komende tien jaar 46 miljoen euro geïnvesteerd om verder te groeien. Dat moet leiden
tot 100 duizend tot 200 duizend extra passagiers.
Van de 70,3 miljoen aangekomen en vertrokken reizigers vlogen er 10,3 miljoen
tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Met 15 procent van alle passagiers is
het Verenigd Koninkrijk het populairste directe land van herkomst en bestemming.
Spanje staat op nummer twee met 7,5 miljoen reizigers en de Verenigde Staten op
nummer drie met 5 miljoen passagiers.
Vanuit Nederland vlogen de meeste reizigers tussen Amsterdam Schiphol en Londen Heathrow en tussen Amsterdam Schiphol en Barcelona. Het hoeft echter niet
te betekenen dat deze landen en luchthavens ook de oorspronkelijke herkomst of
uiteindelijke bestemming zijn van de reizigers. Zo worden Londen Heathrow in het
Verenigd Koninkrijk en Amsterdam Schiphol vaker gebruikt als hub. Reizigers vliegen
naar deze luchthavens om vervolgens over te stappen op een vlucht naar een verdere bestemming.
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Van de tien populairste bestemmingen lieten Spanje en Portugal in 2016 de sterkste
groeicijfers zien. Het aantal passagiers dat van en naar deze landen vloog, is met
respectievelijk 19,8 procent en 16,9 procent toegenomen ten opzichte van 2015.
Mede door de vluchtelingencrisis en de onrust in Turkije daalde het aantal passagiers
tussen Nederland en dit land het sterkst, met 17,5 procent.
Aanbod
De snelle groei van de Nederlandse luchtvaart zorgt op zowel Schiphol als Eindhoven
voor problemen. Schiphol heeft daarom een tijdelijke vertrekhal gebouwd, zet na
lange rijen in de meivakantie in de zomer extra personeel in en opent meer security
lanes. De nieuwe vertrekhal, die ongeveer 4.000 vierkante meter groot is, heeft 22
incheckbalies, 6 security lanes, selfservice incheckzuilen, sanitaire voorzieningen en
zitplaatsen. In 2019 hoopt de luchthaven een extra pier te openen.
Eindhoven Airport is volop aan het uitbreiden met bijvoorbeeld een nieuwe bagagehal
en een Multi Purpose Building. De ruimte van de oude bagagehal wordt ingericht voor
operationele en commerciële ruimtes, die toegankelijk zullen zijn voor passagiers.
In de Multi Purpose Building komt een overdekte OV-terminal en een McDonald’s
restaurant op de begane grond. Op de drie verdiepingen daarboven bevinden zich
de kiss and ride zone, kort parkeren P1 en andere mobiliteitsfuncties. De nieuwe
parkeergarage tegenover de luchthaven is tijdens de bouw helaas ingestort. Net als
Schiphol zit Eindhoven Airport tegen de maximale capaciteit. Zo kon Ryanair dit jaar
een aantal nieuwe bestemmingen en uitbreidingen op bestaande bestemmingen niet
realiseren.
Om de hubfunctie van Schiphol te behouden, is het de bedoeling dat een deel van
het niet-netwerkgebonden vliegverkeer naar Luchthaven Lelystad verhuist. De laatste
bestemmingsplantechnische hobbels zijn door de Raad van State wegegenomen. Op
1 april 2019 moet Lelystad in gebruik worden genomen voor commercieel verkeer.
Lelystad Airport wordt gefaseerd ontwikkeld voor vluchten naar voornamelijk Europese (toeristische) steden en regio’s. Lelystad mag groeien naar 45.000 vliegtuigbewegingen per jaar.
Tabel 4.4

Totaal aantal passagiers via Nederlandse luchthavens van nationaal belang
2012

2013

2014

2015

2016

x 1.000
Amsterdam Airport Schiphol

50.976

52.528

54.941

58.245

63.526

Rotterdam The Hague Airport

1.187

1.489

1.625

1.639

1.644

Eindhoven Airport

3.005

3.425

3.956

4.374

4.780

Maastricht Aachen Airport

305

430

241

195

177

Groningen Airport Eelde

181

176

169

181

152

55.653

58.048

60.933

64.635

70.280

Totaal
Bron: CBS.
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Ondanks de sterke groei van Schiphol steeg de omzet van de luchthaven maar weinig. De netto-omzet van de Schiphol Group steeg in 2016 met 0,8 procent naar
1.435 miljoen euro. Hierbij is het effect van de daling in de havengeldtarieven op
Schiphol met 11,6 procent per 1 april 2016 voor een belangrijk deel gecompenseerd door de stijging in passagiers (+9,2 procent). Het nettoresultaat bedraagt 306
miljoen euro (2015: 374 miljoen euro).
In de luchtvaart groeien vooral de prijsvechters sterk. Zo zag easyJet in haar gebroken boekjaar 2016/2017 het aantal passagiers met 9 procent groeien naar 33,8
miljoen. De bezetting van de vliegtuigen groeide van 89,7 procent in het eerste
halfjaar van 2016 naar 90,2 procent in dezelfde periode in 2017. easyJet zette 8,4
procent meer capaciteit in. De totale opbrengsten groeiden met 3,2 procent naar
1,8 miljard pond waarbij de opbrengst per stoel uitkwam op 48,80 pond.
Ryanair start deze winter met tien nieuwe lijndiensten in Nederland. De meeste nieuwe routes worden vanaf Eindhoven gevlogen. In totaal vliegt Ryanair deze winter
vanaf Nederland naar 42 verschillende bestemmingen. Daarvan maken 3,5 miljoen
klanten gebruik en resulteert in 2.600 banen in ons land.

4.4.3 Treinreizen
Het aantal buitenlandse vakanties met de trein vertoont al enige jaren een schommelend maar wel gestaag dalend patroon (zie tabel 4.5). Vorig jaar met slechts 439
duizend buitenlandse treinvakanties van Nederlanders. In 2012 waren dat er nog
608 duizend. De trein verloor in die periode bijna een procentpunt marktaandeel.
Op de binnenlandse vakantiemarkt wordt de trein juist populairder, het aantal binnenlandse vakanties met de trein groeide tussen 2012 en 2016 van 894 duizend
naar 972 duizend.

Het aantal buitenlandse vakanties met de trein vertoont
al enige jaren een schommelend maar wel gestaag
dalend patroon.
Toch is het spoor een interessante markt die volgens Expedia klaar is voor een
online revolutie. Het bedrijf heeft daarom een meerderheidsbelang genomen in Silver Rail, een platform voor verkoop en boekingen van treinreizen dat ongeveer 35
spoorwegmaatschappijen bedient. SilverRail zocht een investeerder maar vooral ook
een partner om groei mogelijk te maken. Komende zomer, is de verwachting, wordt
de samenwerking definitief getekend als aan alle regels is voldaan. Het bedrijf dat
helemaal gericht is op het spoor verwerkt jaarlijks ongeveer 25 miljoen boekingen.
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De internationale trein over het HSL-netwerk die Nederland met het buitenland verbindt, de Thalys, deed het in 2016 wel beter dan het jaar daarvoor. Thalys vervoerde
2,3 procent meer reizigers tussen Nederland/België en Frankrijk. Toch was het een
moeilijk jaar voor Thalys: het aantal reizigers op het gehele Thalys-netwerk steeg in
2016 met slechts 1,9 procent. De andere internationale treinverbinding, Eurostar,
zag 4 procent minder passagiers in 2016. In totaal maakten 10 miljoen mensen
gebruik van de verbinding tussen Groot-Brittannië en het Europese vaste land. Het
bedrijf zag aan het eind van 2016 wel een flinke opleving in de ticketverkoop die zich
in de eerste periode van 2017 doorzette. Zowel Thalys als Eurostar hadden veel last
van de terroristische aanslagen in Europa.
Tabel 4.5

Vakanties naar vervoermiddel
2012

2013

2014

2015

2016

x 1.000
Binnenland
Fiets

247

252

330

236

275

16.528

15.945

15.496

15.537

15.807

894

910

907

800

972

62

54

69

78

102

Boot

126

119

85

92

87

Overige vervoermiddelen

263

205

287

249

335

18.120

17.485

17.174

16.992

17.578

Auto, kampeerauto
Trein
Touringcar

Totaal binnenland
Buitenland
Fiets
Auto, kampeerauto

15

39

19

20

36

10.120

9.842

9.426

9.454

9.722

608

573

491

585

439

Trein, autoslaaptrein
Touringcar

677

603

646

631

579

6.772

6.569

6.885

6.981

6.780

Boot

131

167

131

124

74

Overige vervoermiddelen

305

301

336

275

308

18.628

18.094

17.934

18.070

17.938

Vliegtuig

Totaal buitenland

Bron: ContinuVakantieOnderzoek, NBTC-NIPO Research.
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4.4.4 Touringcar
Lang leek het erop dat het aandeel van de touringcar in toeristische verbindingen
alleen maar verder kon dalen. De consument stapte liever in het vliegtuig of de trein.
Door innovaties lijkt de consument daar anders over te denken. Het signaal daarvoor
is de succesvolle zomer van aanbieder FlixBus. Nog niet eerder vervoerde het bedrijf
600.000 reizigers in en uit Nederland in een zomerperiode. Vooral op de trajecten
naar Brussel en Parijs zijn de FlixBus-zitplaatsen veelgevraagd. Hier is de bus zelfs
vaak sneller dan de trein en rijdt tot zelfs twaalf keer per dag. Op de langere trajecten
zijn de nachtbussen van FlixBus succesvol.

4.5

Brancheorganisatie

In de reissector is ANVR als brancheorganisatie actief. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de speciale Trendrapportpagina op het online kennisplatform van NRIT
Media. Deze treft u hier aan: www.nritmedia.nl/trendrapport2017.
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5

Attractiepuntensector
Dit hoofdstuk is tot stand gekomen met medewerking van Goof Lukken, lecturer
Leisure, Tourism, Attractions & Themepark Management bij NHTV en beschrijft de
ontwikkelingen rond attractieparken, dierentuinen en andere dagattracties.
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Hoofdpunten
•
Na een recordjaar in 2015 daalt de markt van de 25 grootste attractieparken
dit jaar met 1,1 procent. Opvallend is wel dat de grote concerns die attractieparken wereldwijd exploiteren juist groeien met 4,3 procent, van 420 naar
438 miljoen bezoeken.
•
In Europa zien we hetzelfde beeld: een lichte daling van 1,1 procent. De grootste daler is Disneyland Parijs die de cijfers enorm beïnvloedt. Door de terroristische dreiging is met name het internationale bezoek hier met 16 procent
teruggelopen.
•
De Top 50 van grootste Nederlandse dagattracties heeft vorig jaar 46,9 miljoen bezoekers ontvangen. Dat zijn er 6,5 procent meer dan in 2015 toen
de Top 50 ruim 44 miljoen bezoekers de poorten zag passeren. De grootse
stijgers afgelopen jaar waren de dierentuinen en de musea.
•
De dagrecreatiemarkt blijft een vechtersmarkt mede omdat de afgelopen
jaren het aanbod van vrijetijdsbesteding substantieel is toegenomen. Er zijn
tientallen pret- en themaparken, dierentuinen, musea, kartbanen en nog veel
meer vormen van vertier bij gekomen.
•
De enorme concurrentie tussen dagrecreatiebedrijven wordt vooral op de prijs
gevoerd. Tegelijkertijd staan de bedrijven voor de uitdaging de consument
continu te verrassen met nieuwe attracties en events. De levenscyclus van een
attractie wordt daarmee steeds korter.
•
Het aantal bezoeken aan dierentuinen is voor het eerst sinds jaren weer gestegen naar bijna 11 miljoen. Hier blijft sprake van een verzadigde markt waarbij
dierentuinen overigens continu moeten investeren in nieuwe dieren, verblijven
en attracties om de bezoekers vast te houden.
•
In Nederland bevinden zich circa 122 indoorspeelparadijzen. 45 procent van
de vestigingen is onderdeel van de twee (franchise)ketens. Per 100.000 kinderen telt Nederland 5,0 speelparadijzen.
•
De laatste jaren is er een enorme ontwikkeling te zien met betrekking tot de
zogenaamde escape rooms. Eind 2013 waren in Nederland nog maar 5 escape rooms, nu zijn er al meer dan 400.
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5.1

Attractieparken

5.1.1 Bezoek
De 25 grootste attractieparken in de wereld hebben vorig jaar 233 miljoen bezoekers getrokken. Dat is 1,1 procent minder dan in 2015. De top 10 groeide echter
met 4,1 procent sterker dan de andere 15 parken. In Europa zien we hetzelfde
beeld: een lichte daling van 1,1 procent. De grootste daler is Disneyland Parijs die
de cijfers enorm beïnvloedt. Door de terroristische dreiging is met name het internationale bezoek hier teruggelopen (in totaal -16 procent bij de beide parken). Andere
grote spelers in de top 5 zagen hun bezoekersaantallen toenemen. Dat blijkt uit de
TEA/AECOM 2016 Theme Index. Waterparken en musea zagen wereldwijd (in de 25
grootste bedrijven in deze branches) een groei van respectievelijk 3,6 procent en
1,2 procent.
Wereldwijd spreekt de TEA van een verdeeld beeld over het jaar 2016. De bezoekcijfers van de top 25 van attracties nam in 2016 af met 1,1 procent tot 233 miljoen. De
ketens van attractieparken deden het beter dan de markt. Met op 1. De parken van
Walt Disney (+1,8 procent), 2. Merlin Entertainments (+1,2 procent), 3. Universal
Parks (+5,5 procent), 4. OCT Parks China (11,9 procent) en 5. Fantawild (+37 procent). Opvallend zijn de laatste twee Chinese ketens, die een spectaculaire groei laten zien. Fantawild opende haar eerste park in 2005 en is in 2016 al goed voor 31,6
miljoen bezoekers. Na jaren van groei in Azië laat dit deel van de wereld voor het
eerst een krimp van 2,8 procent zien in bezoekcijfers van de top-20 attractieparken.
Situatie in Europa (EMEA)
De markt van attractieparken in Europa wordt gekarakteriseerd als volwassen en
stabiel. In 2016 was er sprake van een krimp van 1,1 procent in de bezoekcijfers van
de top 20. Wereldwijd laten de waterparken de mooiste groeicijfers zien. Dat geldt
ook voor de EMEA regio waar sprake is van een groei van 3,7 procent bij de top 10
waterparken. De Europese museumsector kende een lichte groei van 0,9 procent.
Het wereldwijde marktaandeel van museumbezoek lag in 2016 op 39 procent. Dat
was in 2012 nog 42 procent. Het verlies aan marktaandeel is vooral te danken aan
de opkomst van de museumsector in Azië.
Nederland
Volgens het meest recente ContinuVrijeTijdsOnderzoek van NBTC-NIPO bedroeg de
vrijetijdsparticipatie 98,9 procent. Dit betekent dat circa 16,4 miljoen Nederlanders
tenminste één vrijetijdsactiviteit buitenshuis van meer dan een uur hebben ondernomen. In verreweg de meeste gevallen zal het echter om (veel) meer dan één
vrijetijdsactiviteit gaan. De uithuizige vrijetijdsactiviteiten die in dit onderzoek zijn
onderscheiden, kunnen onderverdeeld worden in elf clusters. Activiteiten behorend
tot clusters ‘uitgaan’,’buitenrecreatie’ en ‘winkelen voor plezier’ worden gekenmerkt

466

Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2017
Gebruikerslicentie: NHL Stenden Hogeschool

door de hoogste participatiegraden. Het bezoek aan attracties staat qua participatie
op positie vier met 79 procent.
De 50 grootste Nederlandse dagattracties hebben vorig jaar 46,9 miljoen bezoekers
ontvangen. Dat zijn er 6,5 procent meer dan in 2015 toen de Top 50 ruim 44 miljoen
bezoekers de poorten zag passeren. Dat staat in de TOP50 Dagattracties van NBTC
Holland Marketing en Respons. In de lijst staan de drukstbezochte attractieparken,
dierentuinen, musea, sportieve recreatiegelegenheden en andere bezienswaardigheden in heel Nederland. Dierentuinen en natuurparken trekken met 11,8 miljoen de
meeste bezoekers, op de voet gevolgd door musea met 10,8 miljoen bezoekers en
attractieparken die 10,3 miljoen bezoekers trokken. Nederland telde in 2016 zestien
dagattracties die een miljoen of meer (inter)nationale bezoeken registreerden. In
2015 waren dat er twaalf.
De top vier is onveranderd gebleven met de Efteling op de eerste plaats met ruim
4,7 miljoen bezoeken. Het Rijksmuseum staat met een bezoekaantal van ruim 2,2
Tabel 5.1

Top 20 Attractieparken
2014

2015

2016

4.397

4.685

4.765

x 1.000
1

De Efteling

2

Rijksmuseum Amsterdam

2.474

2.346

2.260

3

Van Goghmuseum

1.612

1.909

2.077

4

Zaanse Schans

1.573

1.899

1.847

5

Lovers Canal Cruises

-

-

1.800

6

Diergaarde Blijdorp

1.380

1.520

1.513

7

Stromma

1.441

1.511

1.498

8

Attractiepark Duinrell

1.378

1.386

1.398

9

De Uithof

1.287

-

1.389

10

Natura Artis Magistra

1.314

1.353

1.353

11

Wildlands Adventure Emmen

-

779

1.305

1.227

1.268

1.296

732

889

1.220

1.020

1.175

1.143

12

Anne Frank Huis

13

Heineken Experience

14

Keukenhof

15

Burgers' Zoo

1.415

1.040

1.023

16

Amsterdamse Waterleidingduinen

1.000

1.000

1.000

17

Ouwehands Dierenpark Rhenen

18

Attractiepark Slagharen

19

Safaripark Beekse Bergen

20

Walibi Holland

985

998

998

1.037

997

997

875

904

900

-

860

895

Bron: NBTC en Respons.
- = In dat jaar niet in lijst opgenomen
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miljoen stevig op de tweede plek en het Van Gogh Museum staat op nummer drie
met ruim 2 miljoen bezoeken. De Zaanse Schans volgt op de vierde plek met bijna
1,9 miljoen bezoeken. Daarnaast heeft Lovers Canal Cruise de vijfde plek bemachtigd met 1,8 miljoen bezoeken.
Enkele nieuwkomers in de TOP50 Dagattracties zijn De Uithof (9), Jaap Eden IJsbanen (36), Naturalis Biodiversity Center (47) en Vogelpark Avifauna (48). Archeon, het
Scheepvaartmuseum, en het Kröller-Müller Museum verdwenen uit de TOP50 Dagattracties. Dat is niet verwonderlijk want de ondergrens om de lijst te halen steeg van
321 duizend naar 348 duizend.
Het totaal aantal internationale bezoeken van de ‘TOP50 Dagattracties’ bedraagt
ruim 16 miljoen; bijna een derde van alle bezoeken aan de vijftig dagattracties. Het
Van Gogh Museum staat met bijna 1,8 miljoen buitenlandse bezoeken op de eerste
plek, op de voet gevolgd door de Zaanse Schans met bijna 1,6 miljoen buitenlandse bezoeken. Het Anne Frank Huis trekt ruim 1,2 miljoen buitenlandse gasten en
Stromma (voorheen Canal Company) staat op de vierde plaats met bijna 1,2 miljoen.
Het Rijksmuseum sluit de internationale top vijf af met 1,1 miljoen bezoeken uit het
buitenland.
Tabel 5.2

Top 10 Internationaal bezoek aan Nederlandse dagattracties
2015

2016

x 1.000
1

Van Gogh Museum

1.633

1.786

2

Zaanse Schans

1.603

1.589

3

Anne Frank Huis

1.208

1.218

4

Stromma

1.166

1.199

5

Rijksmuseum Amsterdam

1.102

1.198

6

Lovers Canal Cruise

-

1.170

7

Heineken Experience

846

1.098

8

De Efteling

936

953

9

Keukenhof

881

857

10

Sexmuseum Amsterdam "Venustempel"

607

654

Bron: NBTC en Respons.
- = In dat jaar niet in lijst opgenomen

5.1.2 Economisch belang van de Europese attractiemarkt
De economische impact van de Europese markt werd becijferd door brancheorganisatie IAAPA Europe. Het meest recente rapport verscheen in 2014 en heeft
betrekking op een analyse van het jaar 2012. De 307 in het onderzoek betrokken
pret- en themaparken trokken in 2012 gezamenlijk 149,5 miljoen bezoekers. De

468

Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2017
Gebruikerslicentie: NHL Stenden Hogeschool

omzet bedroeg 4,9 miljard euro en er werden 53.100 fte’s geregistreerd. Wordt ook
de indirecte impact becijferd (dus inclusief bijvoorbeeld de omzet voor leveranciers
en tussenpersonen), dan gaat het zelfs om een omzet van ruim 10 miljard euro en
meer dan 109.000 fte’s werkzaam in deze industrie. In 2016 wordt een nieuwe
economische impactstudie van IAAPA verwacht.

5.1.3 Een diepere analyse van de markt
De Rabobank heeft afgelopen jaar een uitgebreide analyse gemaakt die door de
NHTV-opleiding Attractions- & Themeparkmanagement is aangevuld.
De dagrecreatie profiteert momenteel van de aantrekkende economie, stijgende
consumentenbestedingen en groeiend inkomend toerisme. Naar verwachting zal de
totale sector met 1 tot 2 procent groeien in 2017. Ondanks deze vraagstijging blijft
het een vechtersmarkt. De afgelopen jaren is het aanbod van vrijetijdsbesteding
namelijk substantieel toegenomen. Er zijn tientallen pret- en themaparken, dierentuinen, musea, kartbanen, escape rooms, trampolineparken en nog veel meer vormen
van vertier bijgekomen. Daarnaast is op een regenachtige dag de IKEA de grootste
concurrent geworden voor de reguliere dagrecreatie. De concurrentie vanuit andere
branches neemt verder toe nu retailers meer beleving en horeca in hun concepten
doorvoeren om de gast te blijven trekken. Een dagje funshoppen is nog nooit zo
populair geweest.
Veel leegstaand vastgoed ondergaat ondertussen ook een transitie naar ‘leisure concepten’, foodmarkets en dagrecreatie. Kortom, de verwachting is dat het aanbod
alleen maar verder toe zal nemen. Veel dagrecreatieve bedrijven voeren de concurrentie louter op prijs. Inmiddels is de vraag niet meer óf de bezoeker korting krijgt,
maar hoe hoog de korting is. In toenemende mate krijgen wederverkopers (kortingsen veilingsites, de grote supermarktketens) een dominante rol in het verkoopproces,
wat ten koste gaat van de marge. De combinatie van een licht groeiende vraag maar
structureel toenemend aanbod zorgt voor een neutraal sentiment. De prognose voor
de komende jaren blijft neutraal.
Positief is dat het totaal aantal bezoekers aan de verschillende vormen van dagrecreatie elk jaar stijgt. De Nederlander gaat graag een dagje uit en zoekt continu naar
nieuwe ervaringen en vormen van beleving. De vraag neemt ook verder toe door het
toenemend aantal buitenlandse toeristen. Nederland wordt meer en meer een toeristische hotspot waar je als non-resident geweest moet zijn. Kortom, kansen genoeg
voor de dagrecreatie. Echter die vraag moet wel over meer aanbieders verdeeld
worden, wat leidt tot permanente prijsdruk. Tegelijkertijd is het de uitdaging om de
consument continu te verrassen met nieuwe attracties en events. Door de steeds
sneller veranderende consumententrends wordt de levenscyclus van een attractie
steeds korter. Tegelijkertijd duurt het door de verschraling van de marges langer om
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de grote investeringen terug te verdienen. Dit leidt tot een uitdagende spagaat voor
dagrecreatiebedrijven en vraagt ongekende innovatiekracht van het management.
Trends
•
Blijvende groei van het aanbod voor vrijetijdsbesteding voor 1 of meerdere
dagen. Opkomst van nieuwe vormen in de branche zoals family-entertainment
en escape rooms;
•
Innovatie door grensvervaging en nieuwe concepten (denk aan Wildlands);
•
Schaalvergroting en toenemende ketenvorming;
•
Dynamic pricing als prijswapen tegen de vele kortingsacties;
•
Integratie van retail met dagattracties en horeca en vice versa;
•
Opkomst van multigeneratie dagjes uit;
•
Opkomst van augmented en virtual reality concepten; integratie van on- en
offline beleving;
•
Opkomst digitale innovaties gericht op ontzorgen van de klant tijdens zijn
bezoek aan het park; bijvoorbeeld mobiele betaalapplicaties. Dit genereert
voor de exploitant vitale informatie over het daadwerkelijke klantgedrag en
zijn wensen;
•
Integratie van dag- en verblijfsrecreatie;
•
Toenemende macht van online veiling- en kortingssites;
•
Investeringsniveau blijft hoog. Er is in 2016 voor meer dan 100 miljoen euro
in de dagattracties geïnvesteerd.
Kansen en bedreigingen
•
Het creëren van een bijzondere herinnering is een must voor het realiseren
van herhaalbezoeken; dit kan door het ontwikkelen van unieke concepten en
nieuwe vormen van beleving;
•
Aanwezigheid op internet en (interactie via) social media is een vereiste; dagrecreatie met een multimediaal en interactief karakter trekt meer bezoekers;
•
Groei van het aantal buitenlandse toeristen leidt tot toenemende vraag naar
dagrecreatie; met name in regio Groot Amsterdam;
•
Betere toegankelijkheid van attracties en parken voor mensen met een beperking;
•
Investeringen in nieuwe attracties worden steeds groter, terwijl de productlevenscyclus juist korter wordt;
•
Toenemende verzadiging van de markt en branchevervaging;
•
Opkomst ‘edutainment’: musea brengen hun educatieve boodschap met entertainment en beleving;
•
Meeneemgedrag: bezoekers houden de hand op de knip en nemen eten en
drinken mee van huis;
•
Gebrek aan goed personeel: personeel is de sleutel naar succesvolle beleving;
•
Seizoensinvloed is onlosmakelijk verbonden met de attractiesector en maakt
het lastig om goed personeel te behouden.
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5.1.4 Internationalisering
De internationalisering is bij diverse attractieparken duidelijk zichtbaar. Zo is de Efteling zijn internationale marketing aan het vergroten. Het park investeerde in een
speciale marketeer voor de Engelse markt en zelfs een Chinese website. Ook de
capaciteit van de verblijfsrecreatie is vergroot door de bouw van een nieuw hotel
en bungalowpark, genaamd ‘het Loonsche Land’. Het park wordt steeds meer een
‘short stay destination’ voor zowel Nederlanders als de internationale toerist. Daarmee volgt het park de strategie van andere grote spelers in de Europese markt zoals
Disneyland Parijs, Europapark en Port Aventura.
Ook andere Nederlandse parken proberen hun short stay-strategie verder uit te rollen
met oog op zowel de nationale als de internationale markt. Attractiepark Slagharen investeert in 100 nieuwe vakantiehuizen en heeft recent nieuwe investeringen
aangekondigd. Safaripark Beekse Bergen beschikt nu al over de grootste verblijfsaccommodatie (in eenheden) van de provincie Noord-Brabant, maar investeert 65
miljoen euro in het Safariresort waar naar verwachting 300 accommodaties worden
ontwikkeld, variërend van lodges tot luxe safaritenten. Verwachte opening is eind
april 2018.
Niet alleen Nederlandse parken spelen in op de internationale markt. Voor Nederland
is relevant dat met name Duitse attractieparken fors blijven investeren. Begin juli
2017 opende Phantasialand het nieuwe themagebied Klugheim met twee achtbanen,
en vlak daarna was het de beurt aan Europa-Park dat de duurste investering ooit
opende. De Duitse parken bewegen zich ook in de marketing nadrukkelijk op de Nederlandse markt en concurreren daarmee rechtstreeks met de Nederlandse parken.
Investeringen blijven de komende jaren groot. Zo kondigde Wildlands de bouw van
een achtbaan aan. Toverland werkt aan een nieuw themagebied met een megacoaster. Europapark werkt aan een nieuw in-en outdoor waterpark en een vergroting van
haar hotelcapaciteit. Phantasialand bouwt aan een nieuwe flying coaster. In het najaar van 2017 openen Pierre & Vacances en Disney een nieuw vakantieresort nabij
Disneyland Parijs met als thema natuur. Tenslotte heeft Walibi Belgium grootse plannen en zal voor meer dan 100 miljoen euro het park grondig veranderen. De eerste
nieuwigheden zullen volgend jaar al zichtbaar zijn. Er zullen niet alleen elk jaar nieuwe
attracties bijkomen, maar tot in 2022/23 zal elke zone van het park grondig aangepakt worden qua thematisering, inrichting en beleving. Na de uitvoering van dit historische investeringsplan zal 75 procent van het park vernieuwd zijn. Walibi Belgium
was al een familiepark voor jong en oud en dit wordt nog maar eens extra bevestigd.
Allemaal investeringen die gericht zijn om meer bezoekers van verder weg te trekken. Daarnaast laten deze investeringen het vertrouwen van de exploitanten in een
verdere groei van de markt zien.
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5.1.5 Ontwikkelingen bij de Club van Elf
De Club van Elf is de vereniging van grote dagattractiebedrijven in Nederland. Bij de
Club van Elf zijn de 21 grootste dagattracties in Nederland aangesloten.
In 2016 hebben de leden van de Club van Elf (Nederlands grootste dagattracties)
een gezonde groei meegemaakt. Zowel het aantal bezoekers als de omzet steeg bij
alle leden.
Keukenhof had een boven verwachting goed seizoen en ontving 1,4 miljoen bezoekers, 200.000 meer dan in 2016. Na jaren steeds een kleine 900.000 bezoekers
te mogen verwelkomen, maakt het park in Lisse de afgelopen jaren een forse groei
door. Tussen 2014 en 2017 groeiden de bezoekersaantallen met 400.000. De
gemiddelde leeftijd ligt beduidend lager dan voorgaande jaren. Jongere bezoekers
beleven Keukenhof steeds meer als een trendy park voor een leuke dag uit tussen
de bloemen.
Heineken Experience vestigde nieuwe records. De oude brouwerij opende in 2008
de deuren voor het publiek. Het bezoekersaantal sprong van 433.000 in 2010 naar
887.000 in 2015. In 2016 steeg het bezoekersaantal naar 1.027.500 bezoekers
ontvangen. Dat betekent een flinke groei van 15,8 procent.
De Efteling haalde meer buitenlandse bezoekers binnen dan het jaar ervoor en het
Rijksmuseum had voor het derde jaar op rij een topjaar.
Investeringen
De leden van de Club van Elf deden in 2016 grote investeringen. Attractiepark Duinrell ontwikkelde nieuwe luxe accommodaties en deed de grootste investering sinds
de opening van het Tikibad. Er werden nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin voor
de jongere kinderen toegevoegd. Het bad werd ongeveer een derde groter. Een
nieuwe 163 meter lange glijbaan breidde het ruime aanbod van glijbanen uit.
In attractiepark Slagharen werd geïnvesteerd in een nieuwe triple launch coaster
en in diverse upgrades van het attractie- en vakantiepark. Totale kosten van deze
vernieuwing bedroegen 14 miljoen.
De grootste investering in de dagattractiemarkt kwam van marktleider de Efteling.
Het park bouwde de duurste attractie ooit, de darkride Symbolica. Deze blikvanger
ligt in het hart van het park. Naast de investering in deze nieuw topattractie ontwikkelde het park ook een nieuw verblijfspark. In het Loonsche Land kunnen gasten
verblijven in diverse thema-accommodaties of een hotel.
Binnen de samenwerking van attracties ligt de nadruk in de komende jaren op het
versterken van de branche. Er is een gezamenlijk beleid met betrekking tot roken
geformuleerd en op agenda staan onder andere maatschappelijke verantwoordelijk-
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heid, veiligheid, gezondheid, verbeteren dienstverlening, regelgeving verminderen,
behouden lage btw-tarief, verbeteren regionale toegankelijkheid.

5.2

Dierentuinen

5.2.1 Vraag
Het aantal bezoeken aan dierentuinen is voor het eerst sinds jaren weer gestegen,
naar bijna 11 miljoen bezoeken. De bij de Nederlandse vereniging van dierentuinen
aangesloten dierenparken nemen hierbij het gros van de bezoeken voor hun rekening, 10,3 miljoen. Hier blijft sprake van een verzadigde markt waarbij dierentuinen
overigens continu moeten investeren in nieuwe dieren, verblijven en attracties om de
bezoekers vast te houden. Toch lijkt de innovatie (zoals de komst van Wildlands) haar
eerste vruchten af te werpen.
Tabel 5.3

Top 15 Nederlandse dierentuinen
2014

2015

2016

x 1.000
1

Diergaarde Blijdorp

1.380

1.520

1.513

2

Natura Artis Magistra

1.314

1.353

1.353

3

WILDLANDS Adventure Zoo Emmen

4

Burgers' Zoo

675

779

1.305

1.415

1.041

1.023

5

Ouwehands Dierenpark Rhenen

985

998

998

6

Safaripark Beekse Bergen

875

904

900

7

DierenPark Amersfoort

792

810

874

8

Dolfinarium

650

643

586

9

Apenheul

635

582

460

10

GaiaZOO

477

475

455

11

Vogelpark Avifauna

359

345

375

12

Kasteeltuinen Arcen

300

300

300

13

Sea Life Scheveningen

275

275

275

14

EcoMare

263

271

263

15

Dierenrijk

250

250

250

Bron: NBTC en Respons.

5.2.2 Economisch belang van dierentuinen
IAAPA Europe onderzocht het economische belang van dierentuinen in Europa. Het
meest recente rapport verscheen in 2014 en heeft betrekking op gegevens uit 2012.
In 2016 wordt een nieuw onderzoek verwacht. In het onderzoek werden 321 ‘wildlife
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attractions’ in Europa betrokken. Deze genereerden een omzet van ruim 2,3 miljard
euro. Er werden bijna 28.400 fte’s geregistreerd. Wordt de indirecte impact ook
meegerekend, dan gaat het om een omzet van 4,8 miljard euro en bijna 58.900 fte’s.

5.2.3 Ontwikkelingen bij de leden van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen
De Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (opgericht in 1966) is de overkoepelende organisatie voor Nederlandse dierentuinen. De dierentuinen van de NVD werken
nauw samen op het gebied van educatie, recreatie, natuurbescherming en onderzoek. Lidmaatschap van de NVD kan beschouwd worden als een kwaliteitskeurmerk
voor een Nederlandse dierentuin. De NVD-dierentuinen ontwikkelen zich voortdurend.
Nieuwe verblijven worden gebouwd, nieuwe diersoorten worden in de collectie opgenomen, evenementen worden georganiseerd en tegelijkertijd worden de dieren in
hun oorspronkelijke leefgebied beschermd. Met alle activiteiten proberen de NVDdierentuinen te inspireren tot liefde en respect voor de natuur.
Het jaar van het 50-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen
(NVD) is uitstekend afgesloten. In 2016 bezochten 10,3 miljoen bezoekers de 14
NVD dierentuinen en dat is 7 procent meer dan in 2015. De bezoekersaantallen van
het nieuwe WILDLANDS Adventure Zoo Emmen en DierenPark Amersfoort stegen tot
recordhoogte, maar ook Vogelpark Avifauna, AquaZoo Friesland en ZooParc Overloon wisten in 2016 meer bezoekers te trekken.
De NVD heeft het jubileumjaar aangegrepen om een toekomstvisie tot en met 2020
te formuleren, waarin vier speerpunten zijn opgenomen:
•
•
•
•

Koploper zijn op het gebied van dierenwelzijn
Inspireren tot duurzame bedrijfsvoering
Wetenschappelijk onderzoek doen naar dierenwelzijn en gedrag van bezoekers
De NVD profileren als kwaliteitskenmerk

In 2016 vond ook het tweejaarlijkse wetenschappelijk symposium plaats, waarin de
onderzoeken die in de NVD dierentuinen worden gedaan, uitgebreid werden gepresenteerd.
In het afgelopen jaar zijn er weer bijzondere nieuwe verblijven gerealiseerd: Ouwehands Dierenpark Rhenen heeft Pandasia geopend, waar naast de twee reuzenpanda’s onder andere ook het spookdiertje, kleine panda’s en Chinese muntjaks worden
gehuisvest. In DierenPark Amersfoort is het leeuwenverblijf geopend, waarin nu één
leeuw en drie leeuwinnen leven. ZooParc Overloon heeft netgiraffen in zijn collectie
opgenomen, die hun verblijf delen met Brazzameerkatten. In AquaZoo Friesland zijn
nijlkrokodillen aan de collectie toegevoegd en in Safaripark Beekse Bergen zwem-
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men nu zeeleeuwen, die je tijdens de bootsafari kunt bekijken. GaiaZOO heeft een
nieuw verblijf voor de lynxen gerealiseerd en berberapen in de collectie opgenomen
en in ARTIS heeft een groot deel van de parkeerplaats plaatsgemaakt voor een nieuw
olifantenverblijf. WILDLANDS Adventure Zoo Emmen heeft sneeuwuilen, laplanduilen
en doodshoofdaapjes toegevoegd aan de collectie en Apenheul telt nu 38 verschillende apensoorten door de komst van twee baardsaki’s. Er zijn maar een handjevol
dierentuinen wereldwijd die baardsaki’s in de collectie hebben. Koninklijke Burgers’
Zoo heeft de mangrove geopend, de grootste overdekte mangrove ter wereld. In
deze ecodisplay vind je onder andere vlinders en wenkkrabben en de zeekoeien hebben een groot bassin gekregen waar je ze onder water kunt zien zwemmen.
Een greep uit de bijzondere geboortes van het afgelopen jaar: In DierenPark Amersfoort kroop voor het eerst een kasuariskuiken uit het ei. In Dierenrijk werd een lynx
geboren en in AquaZoo Friesland een zeeleeuw. In Apenheul is een zeldzame blauwoogmaki geboren en in Safaripark Beekse Bergen zijn drie secretarisvogels uit het
ei gekomen. In ARTIS heeft een homostel vale gieren een jong grootgebracht, zijn
twee jaguars geboren en zowel ARTIS als DierenPark Amersfoort hebben olifantenjongen mogen verwelkomen. In Blijdorp werd een okapi geboren, een manoel en een
Indische neushoorn. In zowel GaiaZOO als ZooParc Overloon zag een dwergnijlpaard
het levenslicht en in Vogelpark Avifauna zijn zeldzame zwartsnavelooievaartjes uit
het ei gekropen. Vogelpark Avifauna is de enige dierentuin in Europa die succesvol
fokt met deze Aziatische ooievaar. Daarnaast werd er een dwergaapje geboren, een
witgezichtoeistitie. In het Dolfinarium is een dolfijn geboren en Koninklijke Burgers’
Zoo mocht een goudbuikmangabey verwelkomen, een primeur voor de dierentuin.
Vooruitblik naar 2018
In het komende jaar opent Safaripark Beekse Bergen haar Safariresort. Hier kunnen vakantiegasten letterlijk ‘slapen tussen de dieren’. Er zijn verschillende accommodaties in de vorm van lodges, tenten en boomhutten, die grotendeels grenzen
aan Afrikaanse savannes en een leeuwenverblijf. Wildlands heeft aangekondigd een
achtbaan te gaan toevoegen aan haar park. Op deze wijze wil het park zich steeds
meer als een themapark in plaats van dierentuin positioneren.

5.3

Indoorspeelparadijzen en family entertainment

In het afgelopen decennium is het aanbod van met name indoorspeelfaciliteiten
enorm gegroeid. Het zorgt eigenlijk voor een nieuw segment in de markt. Veel van
deze dagattracties bieden een halve dag uit en zijn vaak gekoppeld aan horeca en
andere indooractiviteiten als bowling, minigolf of lasergaming. Er wordt dan steeds
vaker gesproken over Family Entertainment Centers, kortweg FEC’s genoemd.
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5.3.1 Indoorspeelparadijs
Het horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partners heeft in 2014 een onderzoek
gepubliceerd over dit nieuwe marktsegment waarover we in het vorige Trendrapport
uitgebreid hebben gepubliceerd. In deze editie een kernachtige samenvatting.
In Nederland bevonden zich in 2014 circa 122 indoorspeelparadijzen, exclusief
speelfaciliteiten bij horeca- en retailbedrijven. Binnen het aanbod bestaat 45 procent
uit vestigingen van de twee (franchise)ketens Ballorig (marktleider) en Monkey Town.
Onder de overige vestigingen vallen stand-alone bedrijven en ketens tot en met drie
vestigingen.
De gemiddelde dichtheid bedraagt 5,0 speelparadijzen per 100.000 kinderen. De
provincie Friesland kent de hoogste dichtheid. De geografische afstand tussen de
speelparadijzen is hier echter groot. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde hebben Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland een lage dichtheid. Theoretisch gezien bestaat hier nog ruimte voor uitbreiding. Het gemiddeld prijsniveau verschilt licht per
provincie en bedraagt gemiddeld in Nederland € 7,05 p.p. inclusief btw.

5.3.2 Escape rooms
De laatste jaren is er een enorme ontwikkeling te zien met betrekking tot de zogenaamde escape rooms. Sommige van deze attracties maken een integraal deel
uit van een Family Entertainment Center. In augustus 2016 telde Nederland 400
locaties met samen 527 escape rooms. Voor een bezoek moet tussen de 15 en
35 euro per persoon worden betaald. Vooral de provincie Noord-Brabant springt er
uit met 123 kamers op 70 locaties. Werden de eerste escape rooms vooral standalone georganiseerd, nu zie je steeds meer escape rooms bij bestaande (recreatie)
bedrijven zoals attractieparken, Family Entertainment Centra of vakantieparken. Ook
pop-up escape rooms zijn in opkomst. Daarmee wordt een escape room ervaring
gerealiseerd op bijvoorbeeld een festival of evenement. We zien ook nieuwe vormen
van puzzelgeoriënteerde opdrachten zoals Real Life Gaming, Prison escape met
ruim 300 deelnemers of speuropdrachten in de buitenruimte.

5.4

Brancheorganisaties

In de attractiepuntensector zijn Club van Elf en NVD als brancheorganisaties actief.
Voor meer informatie over deze organisaties, hun missie en doelstelling, kernactiviteiten en speerpunten voor 2017/2018 verwijzen wij u naar de speciale Trendrapportpagina op het online kennisplatform van NRIT Media. Deze treft u hier aan: www.
nritmedia.nl/trendrapport2017.
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6

Culturele sector
In dit hoofdstuk schetsen we een beeld van de ontwikkelingen in de culturele sector
met de focus op uithuizige cultuur waarbij een sterke toeristisch-recreatieve component aan de orde is (musea/tentoonstellingen, podiumkunst, bioscopen en erfgoed).
We gebruiken daarvoor als basis de publicatie Cultuur in Beeld dat een samenhangend beeld van de culturele sector in Nederland over 2015 laat zien. Deze cijfers
vullen we aan met actuele gegevens van de diverse brancheorganisaties.
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Hoofdpunten
•
Een ruime meerderheid (92 procent) van de Nederlandse inwoners van 6 jaar
of ouder bezocht in 2014 een keer of vaker een cultuuruiting (gemiddeld 24,5
bezoeken). Daarbij is het bezoek aan populaire cultuur zowel qua bereik (80
procent in 2014) als gemiddelde frequentie (9 bezoeken) het hoogst.
•
Om Nederland internationaal in de spotlights te zetten organiseert NBTC Holland Marketing samen met partners elk jaar een themajaar. Cultuur is daarbij
vaak een thema, zo ook in 2017 dat is uitgeroepen tot het jaar van Mondriaan
to Dutch Design.
•
De 413 musea die in 2015 waren aangesloten bij de Nederlandse Museumvereniging wisten in totaal 29,2 miljoen bezoeken te realiseren, ten opzichte van
2014 een forse groei van maar liefst 14 procent.
•
Het aantal bezoeken aan professionele podiumkunstvoorstellingen was in
2015 6 procent hoger dan in 2012. Vooral voor dans en muziek was meer
belangstelling.
•
In 2016 neemt het aantal festivals per saldo met bijna 100 festivals toe tot in
totaal 934 festivals, waaronder 26 nieuwe titels. Het aantal bezoeken aan festivals is in 2016 toegenomen met 14,6 procent: in totaal worden 26,7 miljoen
bezoeken aan festivals afgelegd.
•
Met 34 miljoen bezoekers in 2016 is het bezoek aan de bioscoop met 4
procent gegroeid vergeleken met 2015. Vergeleken met 2010 waren er 21
procent meer bezoekers. Sinds 1967 zijn er niet meer zoveel Nederlanders
naar de film geweest.
•
In 2014 deed 6 van de 10 Nederlanders aan een vorm van cultuurbeoefening
in de vrije tijd. 30 procent deed dat op het gebied van erfgoed, 51 procent
was actief in een kunstvorm. De beschikbare gegevens wijzen op een lichte
terugloop van de kunstbeoefening, en op een toename van de belangstelling
voor ‘erfgoedbeoefening’.
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6.1

Cultuur in Beeld

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W) biedt in Cultuur in Beeld
jaarlijks een overzicht van cijfers en ontwikkelingen over de Nederlandse cultuursector. De cijfers hebben voornamelijk betrekking op ontwikkelingen tot en met 2015
omdat dat het meest recente jaar is waarvoor (alle betrokken) organisaties over cijfers beschikken. In deze editie voor het eerst bijzondere aandacht voor de belevingseconomie en digitalisering, twee ontwikkelingen die de distributie en presentatie van
cultuur over de gehele linie beïnvloeden. Verderop in dit hoofdstuk presenteren we
vanuit diverse brancheorganisaties op deelgebieden enkele cijfers over 2016.
Cultuurdeelname
Een ruime meerderheid (92 procent) van de Nederlandse bevolking van 6 jaar of ouder bezocht in 2014 een keer of vaker een cultuuruiting (gemiddeld 24,5 bezoeken).
Dat varieerde van het bekijken van monumenten of kunst in de openbare ruimte via
het beluisteren van een optreden in de lokale kroeg of het bezoek aan bibliotheek
tot het archief- of operabezoek. Daarbij is het bezoek aan populaire cultuur zowel
qua bereik (80 procent in 2014) als gemiddelde frequentie (9 bezoeken) het hoogst.
Gecanoniseerde cultuur blijft daar met 38 procent en een bezoekfrequentie van 1,5
bezoek per jaar aanzienlijk bij achter. Ook cultureel mediagebruik nam toe: 86 procent van de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder kwam in 2014 ten minste
eenmaal per jaar via oude of nieuwe media in aanraking met cultuur. Daarmee was
het ‘mediale’ cultuurbereik van een vergelijkbare grootte als het ‘live’ cultuurbereik.
Nederlanders zijn verder cultureel actiever op internet dan inwoners van de meeste
andere EU-landen. 65 procent van de Nederlanders speelt en streamt games, beelden, films en muziek, tegen gemiddeld 51 procent van de mensen elders in Europa.
Ook de culturele programma’s van de publieke omroep bereiken veel kijkers.

Het ‘mediale’ cultuurbereik is van een vergelijkbare
grootte als het ‘live’ cultuurbereik.
Kengetallen aanbod en bezoek
Tabel 6.1 toont enkele kengetallen omtrent het aanbod en bezoek. De bioscopen en
filmtheaters hebben met 33 miljoen het grootste aantal bezoeken van alle deelsectoren. Het gaat om bezoeken aan 185 bioscopen en filmtheaters die aangesloten
zijn bij de branchevereniging Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters
(NVBF). De 413 musea die lid zijn van de Nederlandse Museumverenging trokken
in 2015 bijna 30 miljoen bezoekers, maar liefst 16 procent meer dan in 2014. Het
bezoek aan rijksgesubsidieerde musea liep iets terug na een sterke groei in 2014
als gevolg van de heropening van het Rijksmuseum in april 2013.
De 837 kunst- en cultuurfestivals trokken in 2015 ruim 19 miljoen bezoekers. Het
gaat hier om festivals in de breedste zin van het woord, van Noorderlicht tot Film by
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Tabel 6.1

Kengetallen cultuur
Aantal instellingen
2013

2014

Aantal bezoeken
2015

abs

2013

2014

2015

x mln

Bioscopen en filmtheaters

175

180

185

30,8

30,8

33,0

Festivals*

774

801

837

21,5

22,7

19,2

VNPF podia

49

49

51

2,3

2,1

3,6

VSCD podia

145

136

142

11,2

10,4

10,4

Musea (leden Museumvereniging)

413

415

413

23,3

25,8

29,9

29

29

29

7,8

10,0

9,1

Rijksgesubsieerde musea

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
* Festivals met meer dan 3.000 bezoeken

the Sea en van de Amsterdamse Uitmarkt tot de Dutch Design Week. Voor de podiumkunsten geeft de tabel informatie over het aanbod van podia en vrije en gesubsidieerde theatermakers. De twee brancheverenigingen voor podia, de Vereniging
Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) en de Vereniging voor Schouwburg- en
Concertgebouwdirecties (VSCD), beschikten in 2015 over 193 podia. Zij trekken respectievelijk 3,6 en 10,4 miljoen bezoeken. Het gaat om bezoeken aan alle vormen
van podiumkunsten (zoals musical, cabaret, toneel) en aan popconcerten en club/
danceavonden.
Ontwikkelingen tussen 2009 en 2015
Het bezoek aan bioscopen en filmtheaters zat de afgelopen jaren flink in de lift. Het
bezoek groeide tussen 2009-2015 met bijna 21 procent. De filmtheaters maakten in
deze periode de sterkste groei door. Hun bezoekaantal groeide in de periode 20092015 van 1,8 miljoen naar 2,7 miljoen.
Het bezoek aan uitvoeringen op de VSCD-podia daalde in de periode 2009-2015, dit
geldt ook voor het bezoek per uitvoering. Bij de VNPF-poppodia daalde het aantal
betaalde bezoeken aan muziekactiviteiten tot en met 2013. In 2014 en 2015 steeg
het bezoek weer licht. 2015 eindigde met een groei van 4 procent ten opzichte van
2009.
Het aantal bezoeken aan zowel muziekfestivals als theaterfestivals steeg tussen
2013 en 2014, maar daalde in 2015 ten opzichte van 2014. Over de gehele periode
is bij de muziekfestivals een lichte afname te zien van het aantal bezoeken en bij de
theaterfestivals een lichte toename. Het totale aantal bezoeken aan podiumkunstfestivals in de periode 2013-2015 bleef zo goed als stabiel. Verreweg de meeste
bezoeken trokken de muziekfestivals, zowel in 2013, 2014 als 2015.
Het CBS telde in 2015 685 musea. Deze musea trokken in totaal ruim 33 miljoen
bezoeken. Het aantal bezoeken aan musea nam tussen 2009 en 2015 toe met 33
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procent. Deze groei was het sterkst in de periode 2012-2015. Daarbinnen vormen
de leden van de Museumvereniging de grootste groep met de meeste bezoeken.
De 413 musea van deze groep trokken in 2015 29,9 miljoen bezoeken. Een forse
toename (16 procent) ten opzichte van een jaar eerder.
Belevingseconomie
Concurrentie om de vrije tijd, de invloed van digitalisering en veranderend consumentengedrag versterken volgens de auteurs van Cultuur in Beeld de flexibiliteit
waarmee cultureel aanbod verspreid en gepresenteerd wordt en vergroten daarmee
de bereikbaarheid en toegankelijkheid van cultuur. Tegelijkertijd wordt de sector
hierdoor uitgedaagd zich op zakelijk en artistiek vlak te vernieuwen. De rol van de
traditionele culturele accommodaties zoals schouwburgen, concertzalen, poppodia,
musea, e.d. verandert. Hun programma wordt breder en meer hybride. Digitale distributie en presentatie maken het culturele aanbod tijd- en plaatsonafhankelijk en
vergroten de toegankelijkheid.

6.2

Cultuur als motief voor vakantie

Buitenlandse toeristen ondernamen in 2014 vaak een cultuurbezoek als nevenactiviteit tijdens een overnachting in Nederland. Dat blijkt uit de cijfers van de Statistiek
Inkomend Toerisme van het NBTC. Zes op de tien buitenlandse toeristen brachten
in 2014 een of meer bezoeken aan monumenten, historische plaatsen, musea, tentoonstellingen, festivals of schouwburgen. Vooral voor buitenlanders die voor een
stedentrip naar Nederland kwamen, was het cultuuraanbod een belangrijke trekker:
81 procent nam deel aan een of meer culturele activiteiten. Het minst oog voor het
Nederlandse cultuuraanbod hadden zakenreizigers. Maar van deze buitenlandse bezoekers ondernam toch nog 42 procent tenminste één culturele activiteit.

Buitenlandse toeristen ondernamen in 2014 vaak
een cultuurbezoek als nevenactiviteit tijdens een
overnachting in Nederland.
Themajaar
Om Nederland internationaal in de spotlights te zetten organiseert NBTC Holland
Marketing samen met partners elk jaar een themajaar. Cultuur is daar vaak een thema, zo ook in 2017 dat is uitgeroepen tot het jaar van Mondriaan to Dutch Design.
Directe aanleiding voor het themajaar is de oprichting van De Stijl in 1917, met kenmerken die tot vandaag in Dutch Design te zien zijn. Met dit themajaar willen de organisatoren heden en verleden met elkaar verbinden. De grote tentoonstellingen en
vele activiteiten die tijdens dit themajaar door heel het land worden georganiseerd,
laten zien dat we als Nederlanders trots mogen zijn op kunstenaars en ontwerpers,
van toen en nu.
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Tegelijkertijd lanceerde NBTC Holland marketing de verhaallijn Van Mondriaan to
Dutch Design. Met verhaallijnen wil het bureau ruimte en richting geven aan de groei
van het inkomend toerisme. Om de druk op de toeristische hotspots van Nederland
te verlichten moeten ook de regio’s een internationaal profiel krijgen. Themajaren
moeten daarbij fungeren als aanjager waar NBTC samen met de regio’s investeert
in internationale marketing. Voor het themajaar van 2017 richt de marketing zich op
Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Spanje. Alleen in Nederland en de twee
buurlanden worden consumentencampagnes gevoerd waarbij NBTC zorgt voor die
in het buitenland en de regio’s de Nederlandse markt bewerken.
Het themajaar moet in totaal meer dan 500.000 bezoekers trekken. De organisatoren willen de komende jaren vooral meer cultuurtoeristen naar Nederland halen. De
cultuurtoerist besteedt bovengemiddeld veel aan zijn bezoek aan Nederland: ruim
850 euro per persoon per verblijf tegenover zo’n 470 euro van een gemiddelde
toerist. De deelnemende regio’s en culturele centra hopen hiermee definitief op een
plekje op de internationale kalender.
Het themajaar jaagt ook vernieuwing aan. Het Mondriaanhuis in Amersfoort heeft een
door Tinker imagineers bedacht multimediaal concept en interieur gekregen: van entree, café en winkel tot routing en sfeer. Uitgangspunt voor het vernieuwde interieur
is het geboortehuis als een leeg canvas. Bij binnenkomst ervaar je een witte, lichte
ontvangstruimte. Door het volgen van de routing door het museum krijgt het canvas
van zijn leven invulling. Amersfoort presenteert zich in het landelijke themajaar Mondriaan tot Dutch Design samen met Utrecht.
Alhoewel voor dit themajaar het zwaartepunt ligt bij culturele instellingen, zien we
ook dat andere ondernemers aanhaken wat zorgt voor een verbreding van cultuur
in de maatschappij. Ondernemers in Utrecht en Amersfoort haken volop in op het
themajaar Mondriaan to Dutch Design. In de binnensteden hebben al meer dan 250
winkeliers hun etalages gedecoreerd met tape en stickers in de kenmerkende primaire kleuren, hotels hebben themakamers ingericht en speciale arrangementen
ontwikkeld en andere ondernemers hebben zich laten inspireren bij de ontwikkeling
van nieuwe producten.
Dat themajaren geen eendagsvliegen hoeven te zijn bewijst de spin-off van het Van
Goghjaar in 2015. Het heeft veel organisaties gestimuleerd meer en beter samen
te werken. Het Van Goghmuseum in Amsterdam en Van Gogh in Brabant zijn vorig
jaar gestart met een busdienst tussen het museum in Amsterdam en het Brabantse
dorpje Nuenen waar Van Gogh heeft gewoond en gewerkt. Bezoekers aan het Van
Gogh Museum kunnen op deze wijze op één dag zowel de schilderijen als daadwerkelijk het verbeelde erfgoed in Nuenen bekijken én bezoeken.
In Van Gogh Brabant hebben vijf erfgoedinstellingen in Brabant (Van Gogh Village in
Nuenen, Vincents Tekenlokaal in Tilburg, de Van Goghkerk in Etten-Leur, het Vincent
van Goghhuis in Zundert en Het Noordbrabants Museum in ’s-Hertogenbosch) de

Culturele sector
Gebruikerslicentie: NHL Stenden Hogeschool

483

krachten gebundeld om de culturele erfenis van Van Gogh in Brabant te behouden en
te delen. De organisatie wordt gesteund door de provincie Noord-Brabant die in twee
jaar tijd 750.000 euro gaat investeren om Vincent van Gogh beter aan de provincie
te linken.
Met Route Van Gogh Europe zetten diverse Europese partners samen het Europese
erfgoed van de wereldvermaarde schilder Vincent van Gogh op de kaart. Het doel
van het project is om de bekendheid van het erfgoed te vergroten en meer internationale bezoekers aan te trekken. Internationale routes, een meertalige website en
brochures laten bezoekers in de voetsporen van Van Gogh treden op zijn reis door
Nederland, België en Frankrijk. Route Van Gogh Europe verbindt drie landen, zes
musea, negen erfgoedlocaties en veertien steden in Nederland, België en Frankrijk.
Route Van Gogh Europe is mogelijk dankzij financiering van de Europese Unie in het
kader van Promoting International Tourism for Culture and Heritage (PITCH).
Spreiding toeristen
Drukte op toeristische hotspots is een serieus probleem waar ook de culturele sector een bijdrage aan kan leveren aangezien veel toeristen culturele voorzieningen
bezoeken. Ook de Amsterdamse Kunstraad wil een bijdrage leveren aan het spreiden
van toeristen over de stad. Volgens de Kunstraad wordt het imago van Amsterdam nu nog te veel bepaald door de historische binnenstad en is een emancipatie
van de periferie noodzakelijk. De Kunstraad ziet Amsterdam als een creatieve stad,
een slimme stad, een tolerante en vooruitstrevende stad, een groene en duurzame
stad, een inclusieve stad voor alle Amsterdammers. In 21 aanbevelingen levert de
Kunstraad een bijdrage aan het denken over oplossingen. Opvallende suggesties
zijn de bouw van een Museum for Dutch Design op de Zuidas, een nieuw Theater de
Meervaart midden in de Sloterplas en de renovatie van het Bostheater in het Amsterdamse bos. De Kunstraad wil verder een fixed percentage van de toeristenbelasting
voor cultuur bestemmen. Meer dan tachtig procent van de bezoekers geniet van het
museale aanbod van de stad. Laat de podiumkunsten meeprofiteren van de toename
van de bezoekers door ook de middelgrote theaters van de stad (zoals Frascati,
Theater Bellevue en De Kleine Komedie) in staat te stellen een Engelse boventiteling
bij sommige voorstellingen te maken.

De Amsterdamse Kunstraad wil een fixed percentage
van de toeristenbelasting voor cultuur bestemmen.

6.3

Musea en tentoonstellingen

In deze paragraaf presenteren we enkele kerngegevens uit de publicatie Museumcijfers 2015 van de Nederlandse Museumvereniging. De cijfers zijn afkomstig van
240 musea en geëxtrapoleerd naar de totale onderzoeksgroep, de leden van de
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Nederlandse Museumvereniging. De data zijn verzameld en ter beschikking gesteld
door Stichting Museana en op onderdelen aangevuld door Stichting Museumkaart.
Het betreft niet alle Nederlandse musea, dat zijn er volgens internationale richtlijnen
(ICOM-definitie) 685.

6.3.1 Aanbod
De 413 musea die in 2015 waren aangesloten bij de Nederlandse Museumvereniging wisten in totaal 29,2 miljoen bezoeken te realiseren, ten opzichte van 2014 een
forse groei van maar liefst 14 procent. Deze musea waren goed voor ruim 10 duizend fulltime banen, waarvan 39 procent door vrijwilligers werd vervuld. Samen realiseren ze een omzet van 1,0 miljard euro waarvan 47 procent aan eigen inkomsten.
Ze beheren 78 miljoen objecten waarvan er 5 miljoen zijn tentoongesteld en 1,5
miljoen zijn uitgeleend aan andere musea in binnen- of buitenland. Van de collectie is
71 procent gedigitaliseerd en is 21 procent van de objecten toegankelijk via internet.
Tabel 6.2

Aantal musea en bezoek in 2014
Aanbod
2014

Bezoek

2015

2014

abs
Musea voor kunst
Musea voor geschiedenis

2015

x mln
93

96

11,3

12,4

257

252

10,5

11,1

Musea voor natuurhistorie

26

26

1,4

3,1

Musea voor bedrijf, wetenschap en techniek

32

32

2,1

2,0

Musea voor volkenkunde
Totaal

7

7

0,5

0,5

415

413

25,8

29,2

Bron: Museumcijfers.

Er zijn in Nederland veruit de meeste musea in de categorie ‘geschiedenis’ (252 in
2015). Dat zijn echter niet de grootste publiekstrekkers, want de 96 musea voor
kunst trekken gezamenlijk meer bezoek dan die voor geschiedenis. 354 van de 413
musea organiseerden in 2015 1.736 tijdelijke tentoonstellingen.

6.3.2 Bedrijfsvoering
Musea aangesloten bij de Nederlandse Museumvereniging hadden in 2015 1,024
miljard euro aan omzet. Dat is ruim 100 miljoen euro meer dan in 2014. Bijna de helft
verdienen de musea zelf. De andere helft dragen overheden bij. Musea die subsidie
ontvangen, krijgen verreweg de grootste bijdrage van één overheid, van wie ze veelal
ook de museumcollectie in beheer hebben. De subsidies stijgen in 2015 minder hard
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dan de eigen inkomsten. Er zijn 57 musea voor wie het Rijk de hoofdsubsidiënt is,
25 musea hebben een provincie als hoofdfinancier en 218 worden gefinancierd door
gemeenten. Het Rijk geeft 270 miljoen euro subsidie, gevolgd door gemeenten met
189 miljoen euro, overheidsfondsen en Europa 44 miljoen euro en gemeenten 38
miljoen euro.
In 2015 stegen de eigen inkomsten van de musea met 71 miljoen euro naar 482
miljoen euro. Musea verdienen een steeds groter aandeel van hun omzet zelf. In
2011 bedroeg het aandeel eigen inkomsten nog 38 procent van de omzet, inmiddels is dat 47 procent. Subsidies en eigen inkomsten lopen na 2012 steeds verder
uiteen. Ondanks achterblijvende subsidies weten musea een enorme stijging van
het aantal bezoeken te realiseren. Daardoor daalt de subsidie per bezoek tussen
2011 en 2015 met maar liefst 30 procent. Het aandeel eigen inkomsten, die voor
het grootste deel bestaan uit entreegelden, is tussen 2011 en 2015 gestegen van
42,2 procent naar 45,5 procent. Daarnaast is het belang van de private fondsen
toegenomen. Daar staat tegenover dat het aandeel van de inkomsten uit horeca en
winkel sterk is gedaald.
De kosten van musea bestaan voor het grootste deel uit personeel (40 procent) en
huisvestingskosten (25 procent). Het aandeel van de tentoonstellingskosten vertoont
in de tijd een stijgende trend: van ruim 6 procent in 2011 naar bijna 8 procent.
Musea maken nauwelijks winst, gezamenlijk op een omzet van 1,024 miljard euro
slechts 15 miljoen euro. Dat is zorgelijk mede omdat zowel de kleine als de middelgrote musea met verlies draaien, respectievelijk 52 duizend en 32 duizend euro.
Grote musea maken wel winst, gemiddeld 468.000 euro.

6.3.3 Bezoek
Nederlandse musea die zijn aangesloten bij de Nederlandse Museumvereniging trokken in 2015 samen 29,2 miljoen bezoeken, 3,3 miljoen meer dan het jaar daarvoor.
De groei komt met name doordat het Nationaal Militair Museum en Micropia in 2015
voor het eerst het hele jaar waren geopend.

Nederlandse musea die zijn aangesloten bij de
Nederlandse Museumvereniging trokken in 2015 samen
29,2 miljoen bezoeken, 3,3 miljoen meer dan het jaar
daarvoor.
Tussen 2011 en 2015 stijgt het aantal bezoeken met bijna de helft (+47 procent).
Het aantal buitenlandse bezoeken neemt in deze periode vrijwel even sterk toe (+48
procent). De meeste bezoekers van musea komen uit Nederland (73 procent), de
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helft van alle bezoeken is afkomstig van buiten de eigen gemeente. Musea voor
natuurhistorie, volkenkunde en bedrijf, wetenschap en techniek ontvangen zelfs twee
op de drie bezoeken van over de gemeentegrens. Kunstmusea en musea voor natuur zijn het meest in trek bij bezoek in eigen stad. Bij de buitenlandse toeristen vallen
vooral de kunstmusea en de musea voor geschiedenis in de smaak, met name die
in Amsterdam.
Met 14,3 miljoen bezoeken blijft Noord-Holland onbetwist aan kop, vooral door het
grote aandeel buitenlandse bezoeken in het totale bezoek (43,6 procent; 6,2 miljoen
bezoeken). Noord- en Zuid-Holland zijn in 2015 samen goed voor ruim 20 miljoen
museumbezoeken, ruim twee derde van het totale museumbezoek. Het aantal bezoeken steeg in 2015 het sterkst in de provincie Utrecht, gevolgd door Zuid- en
Noord-Holland en Zeeland. In Drenthe en Flevoland daalde het aantal bezoeken.
Jongeren tot en met 18 jaar zijn in 2015 goed voor ruim 5,6 miljoen museumbezoeken, een aanzienlijke stijging ten opzichte van voorgaande jaren.
Tabel 6.3

Bezoek musea, naar herkomst en leeftijd
2011

2012

2013

2014

2015

x 1.000
Lokaal bezoek
Binnenlands bezoek
Internationaal bezoek
Totaal aantal bezoeken
Jeugd
waarvan in schoolverband
Volwassenen

4.426

4.490

5.544

6.254

6.614

10.067

10.535

11.238

12.327

14.680

5.331

5.536

6.490

7.305

7.884

19.824

20.561

23.272

25.886

29.178

4.537

4.517

4.749

5.068

5.637

38%

26%

34%

34%

35%

15.286

16.044

18.523

20.818

23.540

Bron: Museumcijfers.

Top 25 musea
De top 25 musea trokken volgens de registratie van Respons in 2016 gezamenlijk
14,5 miljoen bezoeken, een groei van 6,5 procent ten opzichte van 2015. Populairste museum was weer het Rijksmuseum met 2,3 miljoen bezoekers dat na het
topjaar 2014 de bezoekersaantallen licht ziet krimpen. Goede tweede is het Van
Gogh Museum dat met 2,1 miljoen bezoekers het Rijksmuseum nadert. Het Anne
Frank Huis volgt met 1,3 miljoen bezoekers op ruime afstand. De top vijf bleef verder
ongewijzigd, alleen het Sexmuseum en het Stedelijk Museum Amsterdam wisselden
van positie. Nieuwkomer in de top 25 zijn het Noord-Brabants Museum dat de succesvolle Jeroen Boschtentoonstelling organiseerde en Red Light Secrets dat vorig
jaar sterk groeide naar 287 duizend bezoekers.
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Tabel 6.4

Top 25 musea
2014

2015

2016

x 1.000
1 Rijksmuseum Amsterdam

2.474

2.346

2.260

2 Van Gogh Museum

1.612

1.909

2.077

3 Anne Frank Huis

1.296

1.227

1.268

4 Sexmuseum Amsterdam "Venustempel"

610

675

769

5 Stedelijk Museum Amsterdam

811

724

655

6 NEMO Science Museum

588

592

618

7 Nederlands Openluchtmuseum

548

556

532

-

-

512

8 Noordbrabants Museum
9 Hermitage Amsterdam

375

444

470

10 Het Spoorwegmuseum

406

422

423

11 Gemeentemuseum Den Haag-GEM/Fotomuseum

385

574

420

12 Mauritshuis

331

501

415

13 Amsterdam Museum

216

480

414

14 Naturalis Biodiversity Center

303

340

410

15 Kröller-Müller Museum

391

379

346

-

-

340

16 Body Worlds
17 Paleis Het Loo

385

356

314

18 Zuiderzeemuseum

293

289

294

19 Het Scheepvaartmuseum

321

302

290

20 Groninger Museum

173

209

288

21 Red Lights Secrets
22 Museum de Fundatie - Paleis a/d Blijmarkt

-

198

287

262

310

284

23 EcoMare

263

270

263

24 Museum het Rembrandthuis

237

249

248

25 Foam Fotografiemuseum Amsterdam

205

200

244

Bron: Respons.
- = In dat jaar niet in lijst opgenomen

Museumkaart
In 2015 hebben 1,2 miljoen museumkaarthouders 8,3 miljoen museumbezoeken afgelegd, een toename met 11 procent ten opzichte van 2014. Museumkaarthouders
gebruiken hun kaart ook vaker: 6,8 keer per jaar in 2015 tegen 6,6 in 2014.
De Museumkaart is van groot financieel belang voor musea. In 2015 bedroeg de
vergoeding aan musea voor een bezoek van een Museumkaarthouder 63 procent
van diens gemiddelde toegangsprijs in 2014. Dat leverde de musea 52 miljoen euro
op, goed voor ruim 21 procent van de entreeopbrengsten en bijna 10 procent van de
eigen inkomsten. Dat is fors meer dan in 2011 toen de Museumkaart 15 procent van
de entreeopbrengsten en 6 procent van de eigen inkomsten van musea opleverde.
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Museumkaarthouders hebben veel over voor een museumbezoek en zijn bereid om
lang te reizen. Dat geldt vooral voor museumbezoek buiten de Randstad. Gemiddeld
reizen Museumkaarthouders 48 kilometer (enkele reis) voor een museumbezoek.
Rijenradar
De proef in Amsterdam met een Rijenradar is succesvol afgesloten. Tijdens de pilot
hebben tien musea en attracties in en om Amsterdam zelf elk half uur de actuele
wachttijd bijgehouden. Deze tijden werden gepubliceerd op de Rijenradar, met als
doel bezoekers bewuster te maken van de wachttijden bij attracties in Amsterdam.
Daarmee zou de service een bijdrage kunnen leveren aan spreiding van drukte in
tijd en ruimte. De Rijenradar is door ongeveer 50.000 bezoekers uit binnen- en
buitenland gebruikt. De helft van de gebruikers heeft op basis van de informatie uit
de Rijenradar besloten de attractie op een andere tijd te bezoeken. Een vijfde koos
ervoor een andere attractie te bezoeken.
Bezoekintentie
In plaats van een duur kaartje voor het pretpark overwegen Nederlanders steeds vaker een museumbezoek. De top 50 van populairste dagattracties bestaat inmiddels
voor een kwart uit musea. Hoewel plezier nog altijd voorop staat tijdens een dagje
uit, wordt iets leren steeds belangrijker. Dit blijkt uit de vierde editie van het Dagattracties Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy onder 1.600
Nederlanders. Van de dertien musea die nu in overweging worden genomen bij de
selectie van een dagattractie zijn het Anne Frank Huis en het Rijksmuseum veruit
favoriet. De waardering voor de dertien musea is hoger dan voor de gemiddelde
dagattractie vanwege de uniekere bezoekerservaring en het informatieve karakter.
Musea hebben zich in het afgelopen decennium tot gelikte tentoonstellingsfabrieken
ontwikkeld. Met blockbustertentoonstellingen en mediagenieke acties trekken musea een steeds groter publiek. Tegelijkertijd kunnen musea ook veel leren van de
dagattractiewereld. Vooral op kindvriendelijkheid scoren veel musea te laag. Ook
moeten de bezoekersfaciliteiten, zoals de horeca, nog beter worden om van een
museumbezoek een echt dagje uit te maken.

6.4

Podiumkunsten

Podiumkunsten zijn die vormen van kunst die uitgevoerd worden op een podium in
de aanwezigheid van publiek. Hiertoe behoren live-uitvoeringen van muziek, musical,
opera, ballet, moderne dans, toneel en kleinkunst. In tabel 6.1 is te zien dat er 51
VNPF-podia in Nederland waren in 2015, 142 VSCD-podia en 837 festivals met minstens 3.000 bezoekers.
Het aantal bezoeken aan professionele podiumkunstvoorstellingen was in 2015 6
procent hoger dan in 2012. Vooral voor dans en muziek was meer belangstelling.
Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. De instellingen voor professionele podiumkunsten kregen in 2011 te maken met een verhoging van de btw op toegangskaarten en
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de aankondiging van bezuinigingen in de culturele sector. Het aantal bezoeken liep
in 2012 met 11 procent terug, tot 17,1 miljoen. Vervolgens nam het weer toe tot
18,1 miljoen in 2015. In dat jaar werden bijna 52,5 duizend voorstellingen uitgevoerd
op 337 Nederlandse podia. Dit was 4 procent meer dan in 2013, het jaar waarin
het aantal voorstellingen een dieptepunt bereikte. Ondanks het herstel lag zowel het
aantal bezette stoelen als het aantal voorstellingen in 2015 nog onder het niveau van
2005. Het aantal bezoeken aan muziekvoorstellingen nam tussen 2012 en 2015 toe
met 12 procent. Concertbezoekers vormen bijna de helft van het publiek en hebben
daarmee een grote invloed op de ontwikkeling in de hele sector. De sterkste groei,
met 45 procent, vond in deze periode plaats bij de dansvoorstellingen, al is het aantal bezoekers aan deze voorstellingen niet groot.

Ondanks het herstel lag zowel het aantal bezette
stoelen als het aantal voorstellingen in 2015 nog onder
het niveau van 2005.
6.4.1 VNPF
In september 2016 waren 58 poppodia en 34 popfestivals aangesloten bij de VNPF.
Ze beheren 16 grote podia (capaciteit 1.000 of meer bezoekers), 27 middelgrote
podia (400-999 bezoekers) en 15 kleine podia (capaciteit van minder dan 400 bezoekers).
In 2015 organiseerden de 51 poppodia 13.417 activiteiten, waarvan 90 procent
plaatsvond in de eigen concertzalen. Daarnaast werden 1.335 activiteiten op andere locaties georganiseerd, waaronder 160 festivals. Van alle activiteiten was 77
procent gericht op muziek, met name live concerten (47 procent) en (dj)optredens
tijdens clubavonden (24 procent). Niet-muziekactiviteiten zoals film, theater, dichtkunst en talkshows vormden 16 procent van alle programma’s.
In totaal werden de activiteiten in 2015 ruim 4,2 miljoen keer bezocht, in 76 procent
van de gevallen werd entree betaald, de overige bezoeken waren aan gratis toegankelijke activiteiten (16 procent) of als gast van artiest of podium (8 procent). Muziekprogramma’s trokken bijna 3,8 miljoen bezoeken , daarnaast kwamen 444 duizend
bezoekers naar muziekprogramma’s buiten de concertzalen, zoals concerten in
foyers, cafés of andere locaties in de stad, 308 duizend naar overige (niet-muziek)
activiteiten en besloten verhuur zorgde voor nog eens 170 duizend bezoeken naar
de poppodia. Gemiddeld gaf het publiek € 14,80 per betalend bezoek uit aan entreegeld. De gemiddelde horecaomzet per bezoek bedroeg € 8,73.
Bij de poppodia waren 6.785 mensen werkzaam; dit betrof de staf (onder andere
directie, programma, marketing, pre-productie) en de medewerkers op de werkvloer
(onder andere horeca, techniek). Van alle medewerkers was 19 procent in loon-

490

Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2017
Gebruikerslicentie: NHL Stenden Hogeschool

dienst bij de poppodia die samen 47 procent van al het werk verzorgden. Vrijwilligers
vormden 60 procent van alle medewerkers en namen samen 26 procent van alle
gewerkte uren voor hun rekening.
De 51 poppodia realiseerden in 2015 een gezamenlijke omzet van 129,2 miljoen
euro. Daarvan was 69 procent uit eigen inkomsten door kaartverkoop (34 procent),
horeca (24 procent), besloten verhuur (3 procent), sponsoring (2 procent) en overige
inkomsten (6 procent). Hoe groter het podium hoe groter het aandeel inkomsten uit
kaartverkoop. Dit komt doordat grotere zalen bekendere artiesten kunnen programmeren en daarmee meer publiek trekken. De begroting van podia wordt voor 31
procent uit inkomsten van overheden en fondsen gedekt. Daarvan was 97 procent
afkomstig van de gemeenten, voornamelijk bedoeld voor de huisvesting en exploitatie. Grote podia ontvangen vaak grotere bedragen subsidie, maar hoe kleiner het
podium hoe groter het aandeel subsidie is op de totale inkomsten.

Grote podia ontvangen vaak grotere bedragen subsidie,
maar hoe kleiner het podium hoe groter het aandeel
subsidie is op de totale inkomsten.
De totale uitgaven van de poppodia beliepen 128 miljoen euro in 2015. Gemiddeld
boekten de podia een positief resultaat van ruim 24.000 euro, maar 33 procent van
de podia boekte een negatief resultaat. De poppodia gaven hun geld met name uit
aan programma (33 procent), personeelslasten (33 procent) en huisvestingkosten
(16 procent).

6.4.2 VSCD
De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) beschikt over
recentere cijfers dan in Cultuur in Beeld (2014) zijn gepresenteerd. De VSCD is
de belangrijkste belangenbehartiger van theaters en concertgebouwen en telt anno
2017 121 leden met 141 schouwburgen en concertgebouwen. Een lid heeft gemiddeld twee zalen. De eerste zaal beschikt over gemiddeld 703 zitplaatsen, de tweede
zaal over 318 zitplaatsen.
Voorstellingen
Het genre populaire muziek heeft net als voorgaande jaren het grootste aandeel in
het aanbod met 18,5 procent. Toneel en cabaret & kleinkunst volgen met respectievelijk 16,5 procent en 16 procent. Klassieke muziek neemt 12 procent van het
aanbod voor haar rekening gevolgd door literaire en amateuroptredens met elk 11
procent van het aanbod en musical en operette met 7 procent. De genres dans en
beweging en muziektheater zetten ieder 4 procent van het totale aanbod op de plan-
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ken. Bij de VSCD-podia is 86 procent van de voorstellingen en concerten afkomstig
van producenten die geen structurele subsidie ontvangen.
Bezoekers
In totaal trokken de VSCD-podia in 2016 29.975 voorstellingen en 10 miljoen toeschouwers. Populaire muziek trok met een aandeel van 18 procent de meeste bezoekers, gevolgd door cabaret en kleinkunst (15 procent), klassieke muziek (15
procent), musical en operette (14 procent) en toneel (13 procent). Zestig procent
van de kaartjes wordt middels internet verkocht, een toename van 10 procent.
Personeel
Bij de VSCD-podia werken in 2015 14.178 personen, 6,5 procent meer dan het jaar
daarvoor. Opvallend is de toename van horecapersoneel en de stijging van het aantal
flexibel ingehuurde personen (+10,5 procent). Het aantal mensen in loondienst is
vrijwel gelijk gebleven. De trend dat de podia meer vrijwilligers betrekken bij hun
organisatie zet zich door (+14,1 procent).
Financieel
De totale omzet van de VSCD-podia is 523 miljoen euro en groeide licht, waarvan het leeuwendeel (78 procent) wordt gegenereerd door de podiumfunctie. Deze
omzetstijging is toe te schrijven aan een combinatie van toegenomen verhuur- en
horeca-activiteiten. Deze activiteiten maken respectievelijk 8 en 11 procent van de
omzet uit. Opmerkelijk is dat dit niet ten koste is gegaan van de theaterfunctie: het
aantal geprogrammeerde voorstellingen en concerten is gelijk gebleven op 27.975
ten opzichte van 2015. De overheidsbijdrage aan de podia bedraagt 43 procent, iets
meer dan het jaar daarvoor.

6.4.3 Festivals
Respons stelt jaarlijks de Festival Monitor samen in samenwerking met de Vereniging
van EvenementenMakers (VVEM). Cijfers over het festivaljaar 2016 zijn afkomstig uit
de nieuwste editie van de Festival Monitor 2017. Met de Festival Monitor volgt Respons - in samenwerking met brancheorganisaties VVEM en VNPF – de ontwikkelingen
in het Nederlandse festivallandschap.
Het begrip festival is daarbij als volgt afgebakend:
Een festival biedt meerdere programmaonderdelen op een dag, is meestal ook op
één locatie, maar kan ook op locaties op loopafstand van elkaar plaatsvinden. Een
festival is een ‘niet-zuivere’ evenementenvorm, omdat deze uit een mix van andere
evenementenvormen bestaat. Festijnen en feesten (onder andere streek- & stadsfestijn, dorpsfeest) zijn in feite ook festivals.
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Aanbod
In 2016 neemt het aantal festivals per saldo met bijna 100 toe tot in totaal 934,
waaronder 26 nieuwe titels zoals LINDA.festival, Summerpark Festival en Airforce
Festival. Ruim 40 procent van alle festivals valt in de categorie kleine festivals (tot
10.000 bezoekers).Nieuwe festivals die in 2016 voor het eerst zijn georganiseerd,
zoals onder andere Stekker in het Park, Strange Sounds from Beyond en Rotterdam
Xpanded, zitten voor een groot gedeelte in deze categorie. Ruim een derde van
alle festivals in de monitor is middelgroot. Zo’n 20 procent van alle festivals valt
in de categorie grote festivals (>30.000 bezoeken). Dit aantal is ten opzichte van
vorig jaar licht gestegen. Bijna 70 procent van alle kunst- en cultuurfestivals in de
Festival Monitor is een muziekfestival. EDM en popfestivals zijn binnen de muziek de
grootste genres. Het aantal muziekfestivals neemt in 2016 met bijna 12 procent toe
ten opzichte van 2015. Met een groei van 16 procent groeit de categorie theater
naar verhouding het hardst. Theaterfestivals zien de publieke belangstelling met 3,3
procent stijgen naar 4,3 miljoen bezoeken. Beeldende kunstfestivals laten in 2016
de grootste stijging zien in bezoekaantallen (+27,2 procent).
Tabel 6.5

Kerncijfers Festival Monitor
2014

2015

2016

801

837

934

w.v.entreeheffend

438

447

496

w.v.gratis

363

390

438

72

83

87

553

572

639

Aantal festivals

w.v. beeldende kunst
w.v. muziek
w.v. overig kunst en cultuur
w.v. theater
Aantal bezoeken

x mln

w.v. entreeheffend
w.v. gratis
Bestedingen (incl. recette) bezoeken

51

56

131

152

22,7

23,3

26,7

7,8

7,9

9,8

14,9

15,4

16,9

622

674

865

w.v. entreeheffend

482

519

654

w.v. gratis

141

155

212

Financiering

x mln euro

41
135

74

79

80

w.v. publiek

x mln euro

44

46

45

w.v. privaat

30

33

35

Bron: Respons.

Bezoeken
Het aantal bezoeken aan festivals is in 2016 toegenomen met 14,6 procent: in totaal
worden 26,7 miljoen bezoeken aan festivals afgelegd. De groei zit vooral bij de festivals tot 30.000 bezoeken, grote festivals blijven redelijk stabiel. De grootste stijging
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zit in de categorieën kleine (tot 10.000 bezoeken) en middelgrote festivals (10.000
tot 30.000 bezoeken). De belangstelling voor kleine festivals groeit ten opzichte
van 2015 met 13,7 procent. Met een stijging van 13,4 procent zet de groei van het
aantal middelgrote festivals ook in 2016 weer door. In 2015 groeide het middelgrote
festivalsegment ook al met 17,7 procent.
Bestedingen
In totaal gaven de bezoekers van de 934 kunst- en cultuurfestivals in 2016 865,3
miljoen euro uit aan onder andere tickets, eten & drinken en producten/merchandising. De hoogste bestedingen worden gerealiseerd bij muziekfestivals: 651,7
miljoen euro, 75 procent van de totale bestedingen van festivalbezoekers en flink
meer dan in 2015 toen aan deze festivals nog 513,1 miljoen euro werd uitgegeven.
Alhoewel de meeste bezoeken (16,9 miljoen) worden gebracht aan gratis festivals
leveren die relatief het minste op (212 miljoen euro). De 9,8 miljoen bezoekers aan
de entreeheffende festivals geven samen, inclusief entree, 654 miljoen euro uit.

6.5

Bioscopen

De Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) geeft jaarlijks aan
de Stichting Filmonderzoek opdracht om aan de hand van de beschikbare data in
MaccsBox voor de branche relevante statistieken op te stellen.
Uit deze cijfers blijkt dat er in 2016 154 bioscopen en 40 filmtheaters waren in
Nederland. Dat aantal blijft gestaag toenemen: in 2010 waren er 135 bioscopen en
32 filmtheaters. Het aantal doeken en stoelen neemt nog wat sterker toe in de afgelopen vijf jaar, hetgeen impliceert dat bioscopen gemiddeld groter worden. In totaal
heeft de branche nu 875 doeken en 144 duizend stoelen.

Tabel 6.6

Kerncijfers filmzalen
2010

2014

2015

Bioscopen

135

144

146

154

doeken

616

677

702

758
133,2

stoelen

x 1.000

2016

109,3

119,9

124,5

Filmtheaters

32

36

39

40

doeken

91

112

115

117

stoelen

7,7

10,0

10,3

10,6

Totaal bezoek

x mln

28,2

30,8

33,0

34,2

Recette per bezoeker

€

7,78

8,11

8,37

8,41

Bezoek per inwoner
Bruto recette

x mln €

1,70

1,80

1,90

2,00

219,4

250,1

275,8

287,7

Bron:NVBF/NVF.
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Met 34 miljoen bezoekers in 2016 is het bezoek aan de bioscoop met 4 procent
gegroeid vergeleken met 2015. Vergeleken met 2010 waren er 21 procent meer
bezoekers. Sinds 1967 zijn er niet meer zoveel Nederlanders naar de film geweest.
Een kaartje kostte in 2016 gemiddeld 8,41 euro. De totale bruto recette steeg tot
287,7 miljoen euro, een groei van 4 procent. Tussen 2010 en 2016 groeide de bruto
recette met maar liefst 31 procent.

6.6

Erfgoed

Erfgoed is een breed onderdeel van de culturele sector. Veel Nederlanders hebben er belangstelling voor, variërend van een diepgaande passie voor een tijdvak,
persoon, gebouw, gebeurtenis, ambacht of traditie tot een wat lossere relatie met
erfgoed als aangenaam decor om in te wonen of leuk onderdeel van een dagje uit.
Het SCP onderzocht in de VrijetijdsOmnibus (VTO) welke plaats erfgoed inneemt in
het leven van Nederlanders.
In 2014 deed 6 van de 10 Nederlanders (12 jaar en ouder) aan een vorm van cultuurbeoefening in de vrije tijd. 30 procent deed dat op het gebied van erfgoed, 51
procent was actief in een kunstvorm. De beschikbare gegevens wijzen op een lichte
terugloop van de kunstbeoefening, en op een toename van de belangstelling voor
‘erfgoedbeoefening’. Vooral stamboomonderzoek maar ook de (lokale) geschiedenis
mag zich in een toenemende belangstelling verheugen. Maar het SCP signaleert ook
bij erfgoed een teruglopend ledental bij bijvoorbeeld genealogische en archeologieverenigingen. Met andere woorden, net zoals bij kunstbeoefening lijkt bij erfgoedbeoefening mogelijk sprake te zijn van een verschuiving van beoefening in formeel
(verenigings)verband naar meer informele vormen van participatie.
Nederland telt 468 beschermde stads- en dorpsgezichten en 1.435 archeologische
rijksmonumenten. Met name het bezoeken van een oude stad, dorp of gebouw blijkt
populair onder de Nederlandse bevolking. 59 procent heeft minstens één keer een
bezoek gebracht in een jaar tijd. Gemiddeld worden per jaar 2,5 bezoeken gebracht.
Vorig jaar stond het Nederlandse Werelderfgoed volop in de schijnwerpers en werd
mede daardoor veel bekender in eigen land; 84 procent van de Nederlanders van
achttien jaar en ouder zegt bekend te zijn met het werelderfgoed. In 2014 was dat
nog 79 procent. 1 op 3 Nederlanders zag de publiciteitscampagne die eind 2016
startte op tv. De Waddenzee, de Amsterdamse Grachtengordel en het molencomplex in Kinderdijk-Elshout zijn in vergelijking met 2014 nog steeds de bekendste
Nederlandse Werelderfgoederen. De publiciteitscampagne die in oktober 2016 op
de buis was, heeft een goed bereik gehad. Zo heeft 34 procent van de Nederlanders
de tv-spot gezien. Het draagvlak en waardering voor werelderfgoederen in Nederland
is groot gebleven; 84 procent geeft aan dat ze behouden moeten blijven.
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7

Sportsector
Dit hoofdstuk is verzorgd door Koen Breedveld, directeur van het Mulier Instituut
Oneven jaren staan in de sport te boek als ‘tussenjaren’. In die jaren geen Olympische
Spelen of WK’s. De effecten daarvan laten zich afleiden uit de kijkcijfers voor sport,
die in die jaren stelselmatig lager liggen dan in de even jaren. 2017 was daarbij verder het jaar van de Tweede Kamerverkiezingen en van een slepende formatie, met
een maandenlang beleidsvacuüm tot gevolg. Toch was 2017 in meerdere opzichten
voor de sport een boeiend en intrigerend jaar. In dit hoofdstuk kijken we terug op de
belangrijkste sportieve en beleidsmatige gebeurtenissen van het afgelopen jaar, en
werpen we een blik vooruit op het jaar dat komen gaat.
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Hoofdpunten
•
In dit niet-Olympische sportjaar waren er voor Nederland heel wat bijzondere
sportsuccessen te beleven. Hoogtepunten waren de zege van Tom Dumoulin
in de Giro d’Italia. Dumoulin en de winst van het vrouwenvoetbalteam op de EK.
•
Met de verkiezingen van maart 2017 en een slepende kabinetsformatie erna
hoeft het weinig verbazing te wekken dat er beleidsmatig niet heel veel gebeurde in 2016/2017. De langer lopende programma’s VSK (Naar een Veiliger Sportklimaat) en SBB (Sport en Bewegen in de Buurt) zijn met twee jaar
verlengd (tot en met 2018.
•
De sportkennisinfrastructuur in Nederland redelijk uitgekristalliseerd. Het zogeheten ‘Topteam’ werkt met zijn Sportinnovator-impulsen aan technologische
innovaties; Mulier Instituut, RIVM, SCP, CBS, universiteiten en hogescholen
dragen zorg voor monitoring en aanvullend onderzoek.
•
2018 wordt een jaar van nieuwe kansen. Een nieuw kabinet zal zich een visie
moeten vormen op zaken als het bewegingsonderwijs, de topsport, de sportstimulering, de relatie tussen sport en ‘het sociale domein’ en het tegengaan
van uitwassen van de sport (doping, seksuele intimidatie, geweld in het algemeen).
Sportsector
Gebruikerslicentie: NHL Stenden Hogeschool

497

7.1

Topsport

Het afgelopen sportjaar kende weliswaar geen Olympische Spelen en ook geen WK
voetbal, maar genieten viel er desalniettemin volop. De wielerliefhebbers likten hun
vingers af bij de zege van Tom Dumoulin in de Giro d’Italia. Dumoulin is na Janssen
(Tour 1968) en Zoetemelk (Tour 1980, Vuelta 1979 en 1985) de derde Nederlander
die zegeviert in een van de grote rondes. Tekenend voor de veranderende status van
de vrouwentopsport is dat fijnproevers er als de kippen bij waren om te memoreren
dat dit Dumoulin nog niet tot de eerste Nederlandse Giro-winnaar maakt. Die eer valt
Marianne Vos ten deel, die immers in 2011 de Giro Rosa al eens won (en daarna nog
tweemaal zegevierde, in 2012 en 2014).
Het afgelopen jaar was daarnaast vooral ook het jaar van de vrouwen in de topsport.
In het klein gold dat zeker voor het handbal, waar de dames bij het WK in Zweden tot
de finale reikten en daarmee vervolg gaven aan het zilver op het WK van 2015 en de
vierde plaats bij de Spelen van Rio. In het groot betrof dat vooral het succesvolle EK
vrouwenvoetbal dat in 2017 plaatsvond. Het vrouwenvoetbal was al jaren in de lift,
vormt volgens analyse van het Mulier Instituut zelfs de ‘snelst groeiende sport in Nederland’1, maar beleefde in 2017 met het EK zijn echte doorbraak. Weg was ineens
het scepticisme en de lacherigheid. De finale op 6 augustus tegen Denemarken gooit
met 5,4 miljoen kijkers hoge ogen in de kijkcijfer top honderd van 2017, en met de
overwinning van de Oranjeleeuwinnen lijkt de sfeer rond het vrouwenvoetbal helemaal
omgeslagen. Het vrouwenvoetbal is in 2017 geaccepteerd geraakt en krijgt daarmee de aandacht en waardering die het verdient.

Het vrouwenvoetbal was al jaren in de lift en is zelfs de
‘snelst groeiende sport van Nederland maar beleefde in
2017 met het EK zijn echte doorbraak.
De (verloren) finale van Ajax in de Europa League zorgde verder voor enig herstel van
internationaal voetbalprestige. Het was voor het eerst sinds de verloren Champions
League finale van 1996 dat de Amsterdammers weer een Europese finale bereikten.
Nationaal gaf de eerste landstitel van Feyenoord sinds 1999 een mooie demonstratie te zien van ‘de kracht van sport’. Volwassen kerels die hun tranen de vrije
loop laten, chocoladeletters op de voorpagina’s van alle kranten en een ontploffend
Twitter en Facebook: de sport is en blijft een belangrijke bron van vreugde, troost en
hoop. In schril contract tot dat enthousiasme stonden de aanhoudende bestuurlijke
perikelen bij de voetbalbond zelf, en die leidden tot het vertrek van bondscoach Blind
en later technisch directeur Van Breukelen.

1
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Zie Romijn, D. & Elling, A. (2017). ‘Vrouwenvoetbal is de snelst groeiende sport’. Over ontwikkelingen in deelname
van meisjes- en vrouwenvoetbal. Utrecht: Mulier Instituut. Zie verder ook op de website http://www.mulierinstituut.
nl/actueel/nieuws/drie-op-tien-nederlanders-plan-nederland-op-ek-vrouwenvoetbal-volgen/
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Uiteraard vonden er ook in andere takken van sport belangwekkende prestaties
plaats. De wedstrijdzwemmers revancheerden zich voor een medaille-loze Olympische Spelen door bij het WK in Budapest, met dank aan zwemkoningin Ranomi Kromowidjojo, tot driemaal zilver en eenmaal brons te reiken. Buiten het bad deed Ferry
Weertman van zich gelden door in het open water de titel bij de 10 kilometer op te
eisen. Daarmee voltooide hij zijn trilogie Europees, Olympisch en Wereldkampioen.
Voor tennis verliep het jaar geruisloos. Opzienbarende prestaties waren er nauwelijks. Kiki Bertens bleef op de WTA ranking min of meer op dezelfde plaats staan (van
23ste naar 26ste plaats), Robin Haase wist zijn positie wel wat te verbeteren (van
62 naar 42). Judo deed vooral van zich spreken door de rechtszaak die atlete Juul
Franssen tegen de bond aanspande (en won), en waarin ze het recht bedong om
zelf te mogen bepalen waar ze traint. De uitspraak deed de toch al door bestuurlijke
perikelen geplaagde bond geen goed, maar was een steun in de rug voor topsporters die opkomen voor hun rechten. Bij het schaatsen behaalde Sven Kramer alweer
zijn 9de wereldtitel allround en Ireen Wüst haar 6de titel. Kai Verbij was de vierde
Nederlander die op de sprint zegevierde (na Bos, Groothuis en Mulder). Op het WK
atletiek in London prolongeerde Dafne Schippers haar titel op de 200 meter. Met het
brons op de 100 meter (twee jaar eerder zilver) groeide ze definitief uit tot de meest
succesvolle Nederlandse atleet sinds ‘FBK’. Met brons verder voor Sifan Hassan
op de 5.000 meter, brons voor Anouk Vetter op de zevenkamp en meerdere fraaie
finaleplaatsen werd het een mooi toernooi voor de Nederlandse atletiek.

7.2

Beleid

Met de verkiezingen van maart 2017 en een slepende kabinetsformatie erna hoeft
het weinig verbazing te wekken dat er beleidsmatig niet heel veel gebeurde in
2016/2017. De langer lopende programma’s VSK (Naar een Veiliger Sportklimaat)
en SBB (Sport en Bewegen in de Buurt) zijn met twee jaar verlengd (tot en met
2018). Ook in de preventieve gezondheidshoek zijn diverse lopende programma’s
verlengd. Het gehandicaptensportprogramma Grenzeloos Actief liep al tot en met
2018 en onderging geen grote wijzigingen.
De voorstellen van februari 2016 van de Kamerleden Van Nispen (SP) en Heerema
(VVD) voor impulsen op het terrein van bewegingsonderwijs hebben enkel nog geleid tot een nader onderzoek, van Regioplan en Mulier Instituut2. Uit het onderzoek
kwam naar voren dat scholen de meerwaarde van de inzet van vakleerkrachten bewegingsonderwijs inzien. Tegelijk nemen scholen ook waar dat ze al op veel andere
fronten inzet plegen op het terrein van de gezondheid, en ziet men op tegen nog
meer investeringen in het bewegingsonderwijs. Het nieuwe kabinet moet daarmee
verder, en dat in de wetenschap dat de noden in het primair onderwijs hoog zijn en
de financiële ruimte beperkt.

2

Bergen, K. van, Straatmeijer, J., Breedveld, K. & Lammertink, N. (2017). Bewegingsonderwijs en vakleerkrachten.
Eindrapport. Amsterdam/Utrecht: Regioplan/Mulier Instituut.
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Tabel 7.1

Landen en steden naar aantal internationale sportevenementen, 2016

Land
1. Verenigde Staten

Sport-evenementen

Stad
44

1. Londen

Sport-evenementen
13

2. Verenigd Koninkrijk

34

2. Rio de Janeiro

3. Rusland

32

3. Tokio

7

15. Nederland

24

17. Rotterdam

8

46. Amsterdam

4

60. Den Haag

3

11

Bron:Sportcal (global sports nations / cities index 2016).

Tot een nieuwe Dopingwet kwam het in 2017 evenmin. Zeer tegen de zin van de
Tweede Kamer in lukte het niet om het nieuwe wetsvoorstel op tijd door de ambtelijke
molens te krijgen, waarna het voorstel ‘controversieel’ moest worden verklaard en
daarmee op het bordje belandt van een volgend kabinet. Ten aanzien van het beleid
rond evenementen lijkt gewacht te worden op de eerste opbrengsten van de Nederlandse Sportraad. In 2017 kwam de raad met een eerste overzicht van de kracht van
sportevenementen3. Echte adviezen bevat de notitie nog niet, maar de verwachting
is dat die de aankomende jaren wel zullen volgen en daarmee de politieke discussie
over sportevenementen zullen beïnvloeden. Voorzichtig doet ook weer de discussie
over het organiseren van Olympische Spelen de ronde. Het zal echter nog geruime
tijd duren voordat de Spelen naar Nederland komen, als dat ooit al gebeurt. Het IOC
besliste in 2017 dat de Spelen van 2024 naar Parijs gaan en de Spelen van 2028
naar Los Angeles. Daarna is naar verwachting Azië of Oceanië weer aan de beurt
(na Beijing in 2008 en Tokyo in 2020). Ook is er nog een kans dat het Afrikaanse
continent een greep naar de Spelen gaat doen, nu de eerste Olympische Spelen op
Zuid-Amerikaanse bodem (Rio 2016) redelijk vlekkeloos zijn verlopen4. De eerste
kans voor Nederland doet zich dus op zijn best weer voor in 2036. In de huidige
planvorming van het IOC zou het besluit over die Spelen vallen in 2029, en dient een
bid te zijn ingediend in 2026. Die planvorming is echter nadrukkelijk aan verandering
onderhevig.
Een opmerkelijk initiatief was de instelling van de Commissie De Vries door NOC*NSF
die onderzoek gaat doen naar seksuele intimidatie in de sport. De uitkomsten van
die commissie worden eind 2017 verwacht en zouden tot een aanscherping van het
beleid in deze kunnen leiden. Voor de meeste sporters en vrijwilligers en werkenden
in de sport zal dat niet heel veel veranderen aan hun sportpraktijk. De aandacht
voor seksuele intimidatie in sport laat wel een ander gezicht zien van de sport, een
3
4
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Nederlandse Sportraad (2017). Nederland op de kaart. Analyse van 25 grote sportevenementen in Nederland. Den
Haag: Nederlandse Sportraad.
Hover, P., Breedveld, K. (Red.), (2017). The Story of Rio 2016. 7De maatschappelijke betekenis van de Olympische
en Paralympische Spelen 2016. Utrecht/Nieuwegein: Mulier Instituut/Arko Sports Media.
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gezicht van machtsmisbruik en geschaad vertrouwen. Het is een kant van de sport
die ‘we’ liefst snel willen vergeten, maar die ons eraan herinnert dat ook de sport niet
gevrijwaard is van menselijk falen. Op andere terreinen van in- en uitsluiting (homoseksualiteit, gender, vluchtelingen) werden her en der wel wat initiatieven ontplooid,
maar kwam het niet tot een duidelijke versnelling in het beleid.
Daadkrachtig toonde de minister zich met name door in haar beleidsbrief van november 20165 tien miljoen extra toe te kennen aan de topsport. De brief geeft geen
informatie over de beweegredenen voor de impuls, anders dan dat Nederland tot
de top 10 wil blijven behoren. Dat de minister niet almachtig is, kwam naar voren
bij het Wetgevingsoverleg van november 2016. De Kamerleden Heerema (VVD) en
Van Dekken (Pvda) stelden in een amendement op de begroting voor om 1,1 miljoen
euro aan nog niet gealloceerde middelen ter beschikking te stellen aan sportkoepel
NOC*NSF ter versterking van met name kaderontwikkeling6. De minister benoemde
daarop dat dit amendement een inperking zou betekenen van lopende plannen, maar
moest uiteindelijk accepteren dat een aangepast amendement met een lager bedrag
van 0,8 miljoen wel werd aangenomen door de Tweede Kamer7.

Voorzichtig doet ook weer de discussie over het
organiseren van Olympische Spelen de ronde. Het zal
echter nog geruime tijd duren voordat de Spelen naar
Nederland komen, als dat ooit al gebeurt.
Sportkoepel NOC*NSF was in 2016/’17 vooral druk met de verdere uitrol van de
voorjaar 2016 aangenomen Sportagenda 2017+ en het daaraan gekoppelde ‘transitieproject’. ‘De sport’ zou zich bestuurlijk, organisatorisch en bedrijfsmatig moeten
aanpassen aan de actuele trends en ontwikkelingen. In de (nabije) toekomst dient de
sporter centraal te staan en niet het sportinstituut (bond of vereniging). Speerpunten
in deze beleidslijn zijn onder andere de realisatie van een ‘Sport Shared Service Center’ waarin sportbonden samenwerken op het vlak van bijvoorbeeld facilitaire zaken;
TeamNL, dat zich richt op de sportieve en kwalitatieve ontwikkeling van sporters die
strijden om podiumplaatsen; en NLsport, een lobby gericht op de realisatie van een
Nationaal Sport Akkoord en een ‘Topsector Sport’. Onder de noemer ‘Bruto Nationaal
Sportgeluk’ wil de sportkoepel het vele goede dat sport kan betekenen voor individu
en maatschappij kracht bijzetten.
Deze ‘transitie-wens’ is mede een gevolg van het feit dat ‘de georganiseerde sport’
het niet in alle opzichten even makkelijk heeft. In de gegevens over het laatste beschikbare jaar, 2015, is zichtbaar dat meerdere bonden te kampen hebben met
5
6
7

VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (2016). Voortgangsbrief Sport november 2016. Tweede
Kamer, vergaderjaar 2016-2017, 30234, nr. 150.
Zie http://www.rijksbegroting.nl/2017/kamerstukken,2016/11/22/kst228703.html
Zie https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20161208/stemmingsoverzicht_tweede_kamer_20
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dalende ledentallen (zie tabel 2). Financieel gaat het de bonden niet altijd makkelijk
af. Sportkoepel NOC*NSF teerde weliswaar in 2016 voor het eerst in vier jaar tijd
niet voor ettelijke miljoenen in op haar reserves – schreef zowaar zwarte cijfers –
maar bij veel sportbonden is de nasleep van de recessie financieel nog voelbaar. Bij
diverse bonden (onder andere KNZB, KNSB, KNGU, KNLTB, Judobond, Atletiekunie)
deden zich afgelopen jaar positiewisselingen voor in de hoogste organen of zoekt
men nog naar invulling van vacatures. Aan de gezamenlijke huisvesting van een groot
aantal bonden in het Huis van de Sport in Nieuwegein kwam in 2016/’17 een einde.
Tabel 7.2

Deelname en lidmaatschap tien grootste takken van sport, 2015
Sportdeelname 12 jaar en ouder
wekelijks

Top 10 grootste bonden

%

Leden * 1000

% verandering tov
2014

Fitness

23 Voetbal

1.227

1,1

Hardlopen

11 Tennis

599

-3,8

Voetbal

9 Vissen

573

-2,5

Zwemmen

8 Golf

382

-3,1

Tennis

6 Turnen

304

25,8

Fietsen

4 Hockey

252

1,0

Wandelen

4 Paardrijden

200

-4,9

Turnen/gymnastiek

4 Atletiek

140

0,1

Yoga

3 Zwemmen

137

-1,0

Dansen

3 Volleybal

117

-1,2

Bronnen: CBS (Gezondheidsenquete 2015), NOC*NSF (Ledentalrapportage 2015).

Verder speelden bij de sportkoepel vooral bestuurlijke zaken. De negatieve commotie over de Spelen die Maurits Hendriks bleef achtervolgen (denk aan de ‘loosersvlucht’ en het wegsturen van Van Gelder), leidde uiteindelijk tot de keuze om Hendriks
wel alleen technisch directeur te laten zijn, maar geen chef de mission meer. Commotie was er verder over Camiel Eurlings. De gewezen politicus en voorman van
KLM kwam onder vuur te liggen naar aanleiding van aanklachten van huiselijk geweld.
De aanklacht leidde tot een regeling maar niet tot een veroordeling, maar betekent
wel dat Eurlings mogelijk niet over een VOG-verklaring kan beschikken (Verklaring
Omtrent Gedrag). Wat dit verder voor Eurlings gaat betekenen is nog niet bekend.
Naar aanleiding van de zaak vraagt NOC*NSF voortaan van al haar bestuurs- en
directieleden een VOG-verklaring. Het lijkt erop dat die nieuwe beleidslijn nog geen
consequenties heeft voor de positie van Eurlings in het bestuur van NOC*NSF. Dat
zou toch al lastig worden, omdat Eurlings’ positie voortkomt uit zijn aanstelling in het
IOC-bestuur, NOC*NSF daar formeel geen zeggenschap over heeft en het IOC zich
niet in de kwestie mengt. Zo lijkt de zaak weinig gevolgen te hebben voor de direct
betrokkenen, wat ook al het geval was toen de commissie Depla in mei 2016 met
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toch niet de minste kritiek kwam op het bestuurlijk functioneren van de sportkoepel
bij de mislukte pogingen om de Europese Spelen naar Nederland te halen8.

7.3

Kennis voor en over sport

In het domein van de kennisontwikkeling maakt men zich op voor een nieuwe impuls.
Het lopende NWO/ZonMW/STW programma is zijn laatste jaar ingegaan. Inmiddels
heeft ZonMW een eerste call voor een vervolg opengesteld. De eerste voorstellen
dienen na de zomer te worden ingediend, en zullen in de eerste helft van 2018 van
start gaan voor een periode van twee jaar. Waar in de vorige call er vooral ruimte was
voor nieuwe initiatieven en partijen, zoekt men nu de winst in het ondersteunen van
wat sterk is en zich heeft bewezen. In eerste instantie zullen vier partijen een dergelijke kans krijgen. De verwachting is dat dit zal leiden tot vier ‘sportonderzoekscentra’,
die ieder een deeldomein van de sport bestrijken en zich er sterk voor maken om de
kennis op die betreffende gebieden verder door te ontwikkelen. Verder schakelt de
kennisontwikkeling in het domein van sport en bewegen redelijk mee met de bredere
wetenschapsontwikkeling. Sport is weliswaar geen ‘topsector’, maar volgt wel dat
idee en lijkt redelijk aangehaakt op ontwikkelingen binnen het bredere wetenschapsbeleid (zoals de Wetenschapsagenda). Links en rechts ontwikkelen zich nieuwe overlegplatformen, zoals rond lectoren9. De bundeling van sportmanagement-achtige
opleidingen10 in het HBO onder de noemer ‘sportkunde’ is niet alleen verhelderend
voor de buitenwereld, maar leidt er ook toe dat er meer kennisuitwisseling ontstaat
tussen opleidingen.
Al met al lijkt de sportkennisinfrastructuur in Nederland redelijk uitgekristalliseerd.
Het zogeheten ‘Topteam’ werkt met zijn Sportinnovator-impulsen aan technologische
innovaties; Mulier Instituut, RIVM, SCP, CBS, universiteiten en hogescholen dragen
zorg voor monitoring en aanvullend onderzoek; beleid, onderzoek en praktijk ontmoeten elkaar op de Dag van het Sportonderzoek (zie www.dagvanhetsportonderzoek.
nl); en via de website www.allesoversport.nl werkt het Kenniscentrum Sport aan de
verdere verspreiding en benutting van kennis. Dat landschap is redelijk gevestigd en
onderging in 2016/’17 geen wezenlijke veranderingen. Vernieuwing zit hem vooral
in de bemensing van de diverse organisaties. In 2017 namen zowel de directeur van
het Kenniscentrum Sport als van het Mulier Instituut afscheid. Verder vertrok ook
de adjunct-directeur Sport van het ministerie van VWS en kwamen bij twee van de
zes sporthogescholen (Groningen en Amsterdam) de directiefuncties vacant. Nieuwe
mensen en inzichten doen daarmee hun entree in de sportkennisinfrastructuur.

8
9

Zie de vorige editie van dit Trendrapport.
Zie http://www.sportknowhowxl.nl/nieuws-en-achtergronden/nieuwsberichten/nieuwsbericht/105284/ . Een vergelijkbaar overleg rondom sporthoogleraren is er (nog) niet, maar lijkt in de maak.
10 Deze opleidingen worden gegeven aan de zes traditionele ALO’s (Academie Voor Lichamelijke Opvoeding; in
Groningen, Zwolle, Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Nijmegen) alsmede aan de Hogeschool Zeeland en aan
Inholland in Haarlem. De sport-economie opleidingen van Fontys-Tilburg (‘Speco’) en Hogeschool Rotterdam vallen
hier niet onder.
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7.4

Blik vooruit

De sport staat er in Nederland goed voor. Wie ziet wat er het afgelopen jaar heeft
plaatsgevonden rondom sport, moet beamen dat de sport niet heel veel te klagen
heeft. De sport is redelijk gevrijwaard gebleven van bezuinigingen (zie figuren 1 en
2), al kwam niet iedere sportorganisatie even ongeschonden door de crisis. Het
draagvlak voor sport (en bewegen) lijkt alleen maar groter te worden en lijkt negatieve berichtgeving over sport, die ook met regelmaat de kop opsteekt, glansrijk te
weerstaan.
Figuur 7.1

Gemeentelijke uitgaven aan sport
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Bron: IV3-staten CBS 2010-2016, bewerking Mulier Instituut/inflatiegegevens Statline (13-12-2016).

Tegelijk zien we in het sportbeleid weinig echte vernieuwingen meer optreden. Positief geredeneerd zou je kunnen stellen dat het sportbeleid stáát. Een kritischer
visie is dat het beleid toe is aan een impuls, een versnelling. Natuurlijk moeten de
werkzame bestanddelen van de lopende beleidsprogramma’s (SBB, VSK) zoveel mogelijk worden voortgezet en uitgebouwd. Maar we moeten ook niet bang zijn om
bestaande paradigma’s te doorbreken. Ons sportlandschap gaat nog heel erg uit
van systemen. Waar we naar toe zouden moeten is een landschap dat in ingericht is
op de behoeften van de (potentiële) sporter. Van het benutten van sport en bewegen
naar een maatschappij die preventie omarmt.
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Een nieuw kabinet zal zich een visie moeten vormen
op zaken als het bewegingsonderwijs, de topsport, de
sportstimulering, de relatie tussen sport en ‘het sociale
domein’ en het tegengaan van uitwassen van de sport.
2018 wordt een jaar van nieuwe kansen. Een nieuw kabinet zal zich een visie moeten
vormen op zaken als het bewegingsonderwijs, de topsport, de sportstimulering,
de relatie tussen sport en ‘het sociale domein’ en het tegengaan van uitwassen van
de sport (doping, seksuele intimidatie, geweld in het algemeen). Tegelijk liggen er
kansen, zoals in de Omgevingswet, die naar verwachting in 2019 wordt ingevoerd
en die gemeenten de opdracht geeft om een visie te ontwikkelen op hun ruimtelijke
omgeving ook vanuit het gezondheidsperspectief. Het nieuwe kabinet kan zich daarin
laten leiden door de Beleidsdoorlichting Sport (van het Utrechtse bureau Andersson
Elffers Felix) en door de Sport Toekomst Verkenning (van SCP en RIVM). Beide rapporten worden najaar 2017 verwacht en bevatten bouwstenen om het gevoerde beleid op zijn merites te beoordelen en vooruit te blikken naar wat de toekomst brengt.
Dichterbij in de toekomst zijn de Winterspelen van 9 tot en met 25 februari 2018
in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang, de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart
2018 en het WK voetbal dat van 14 juni 2018 tot en met 15 juli 2018 in Rusland
plaatsvindt. Dat laatste evenement is niet van discussie gevrijwaard. Of die discussie
ook voor Nederland actueel wordt, zal nog moeten blijken. ‘Oranje’ zal zich eerst nog
moeten kwalificeren. Als dat onverhoopt niet lukt, dan zal dát ongetwijfeld de discussie domineren. Immers, de wereldorde gaat ons aan het hart en corruptie werpen we
verre van ons, maar bovenal willen we onszelf met sport presenteren. Oranje boven!
Figuur 7.2

Uitgaven Sport ministerie van VWS 2017
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Bron: Rijksbegroting 2017, XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Beleidsartikel 6 Sport en bewegen.
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8

Evenementensector
In dit hoofdstuk kijken we naar de ontwikkelingen in de evenementenbranche. Evenals in voorgaande jaren heeft ook voor deze editie Respons input geleverd met de
door haar verzamelde gegevens over de evenementensector.
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Hoofdpunten
•
In 2016 realiseerden de 30 grootste evenementen van Nederland ruim 17,2
miljoen bezoeken. In 2015 waren dat er nog 17,1 miljoen.
•
Ook bij evenementen is de populariteit van de social media platforms de afgelopen jaren enorm toegenomen. Vooral bij entreeheffende evenementen signaleert Respons een groei: zo is het aantal ‘Facebook-likes’ met 41,3 procent
toegenomen ten opzichte van vorig jaar.
•
In 2016 zagen we in Nederland 934 festivals, per saldo honderd meer dan in
2015, waaronder 26 nieuwe titels.
•
In Amsterdam worden veruit de meeste evenementen met een nationale uitstraling (15) georganiseerd. De hoofdstad staat bovenaan met topmerken als
SAIL, de Huishoudbeurs en de Gay Pride.
•
Hét evenement van 2016 was wel het Boschjaar. De expositie in het Brabantse
Museum overtrof met 422 duizend bezoekers alle verwachtingen, maar ook
het programma in de rest van het jaar en de rest van Brabant was aansprekend.
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8.1

Evenementen

Respons inventariseert jaarlijks de bezoekaantallen van Nederlandse evenementen
en brengt op basis daarvan een top 100 uit. In 2016 realiseerden de 30 grootste
evenementen van Nederland ruim 17,2 miljoen bezoeken. In 2015 waren dat er
nog 17,1 miljoen (niet allemaal dezelfde evenementen) en in 2014 16,4 miljoen. Op
Tabel 8.1

Top 30 publieksevenementen
2013

2014

2015

2016

x 1.000
1 Vierdaagse Nijmegen

2.348

2.392

2.309

1.505

2 Tilburgse Kermis

1.500

1.300

1.400

1.400

3 Bloemencorso van de Bollenstreek

900

900

1.000

1.000

4 NN Marathon Rotterdam

950

925

955

925

5 Internationale vierdaagse afstandsmarsen Nijmegen

850

950

800

1.000

6 Kermis Weert

850

1.000

1.000

800

7 Amsterdam Light Festival

570

730

730

730

8 Glow - Forum of light in art and architecture

573

650

730

730

9 Rotterdam Unlimited

900

900

117

700

10 Amsterdam Gay Pride

350

600

600

685

11 3FM Serious Request/Glazen Huis

400

1.230

658

658

12 Varend Corso Westland

450

450

500

550

13 Hoornse Kermis

525

525

525

525
500

14 Uitmarkt Amsterdam

500

500

500

15 Park Hilaria

500

500

500

470

16 ENECO Tour

385

395

395

395

17 Wereldhavendagen Rotterdam

446

450

320

380

18 Amsterdam Dance Event (ADE)

446

350

365

375

19 Mega Kermis Uden

370

378

360

370

20 Internationaal Vuurwerkfestival Scheveningen

500

180

400

350

21 Kermis Oss

450

375

375

350

22 Intocht Sinterklaas Amsterdam

850

300

350

350

23 Kerstmarkt Dordrecht

435

435

350

350

24 International Film Festival Rotterdam (IFFR)

525

287

302

305

25 TCS Amsterdam Marathon

573

320

338

300

26 Kermis Best

300

200

300

300

27 Flower Parade Rijnsburg

250

300

300

300

28 Dutch Design Week

500

250

275

295

29 Sneekweek

160

200

320

295

30 Luchtmachtdagen

220

250

-

280

Bron: Respons.
- = In dat jaar niet in lijst opgenomen
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nummer een staat al jaren de Nijmeegse Vierdaagse met in 2016 ruim 1,5 miljoen
bezoeken, gevolgd door de Tilburgse Kermis met 1,4 miljoen bezoeken en op de
derde plaats het Bloemencorso van de Bollenstreek met 1 miljoen bezoeken. De top
drie is al voor het tweede jaar op rij hetzelfde.
Twaalf evenementen in de top 30 trokken in 2016 evenveel bezoek als in 2015,
tien konden een groei noteren en acht hadden minder bezoekers. Opvallend sterk
groeide Rotterdam Unlimited, de Wereldhavendagen in Rotterdam en het Varend
Corso Westland. Minder ging het met de kermissen in Weert, Oss en Eindhoven, het
Internationale Vuurwerkfestival in Scheveningen en de TCS Amsterdam Marathon.
MBE
Naast de bezoekaantallen van evenementen kijkt Respons ook naar de media-aandacht die een evenement krijgt. Daartoe wordt voor elk evenement het aantal Media
Bereik Eenheden (MBE’s) bepaald. MBE’s worden berekend aan de hand van scores
die worden toegekend aan de diverse mediumtypen en de intensiteit daarvan. De
mediumtypen hebben verschillende wegingsfactoren: zo weegt bijvoorbeeld televisie
zwaarder mee in het ‘MBE-mandje’ dan buitenreclame.
Tabel 8.2

Top 10 evenementen, op basis van MBE

1

3FM Serious Request/Glazen Huis

2

International Film Festival Rotterdam (IFFR)

3

Nederlands Film Festival

4

Motul TT Assen

5

International Documentary Film Festival
Amsterdam (IDFA)

6

ABN AMRO World Tennis Tournament

2013

2014

2015

2016

3.306

3.306

6.100

6.100

320

1.322

3.971

3.971

2.808

3.259

2.493

3.467

607

607

303

2.368

603

2.135

2.135

2.135

1.180

1.097

1.769

1.246
1.009

7

Uitmarkt Amsterdam

549

836

1.009

8

Awakenings Festival

-

-

-

975

9

Pinkpop

653

685

-

849

10

ENECO Tour

768

830

1.017

791

Bron: Respons.
- = In dat jaar niet in lijst opgenomen

Tabel 8.2 laat de top tien van evenementen zien op basis van de berekening van
MBE’s. 3FM Serious Request/Glazen Huis staat op basis van MBE’s al jaren bovenaan. Op afstand volgen twee filmfestivals. Een sterke groei in MBE’s maakte de Motut
TT Assen door die de top 10 binnenkwam op de vierde plaats.
Ook bij evenementen is de populariteit van de social media platforms de afgelopen
jaren enorm toegenomen. Vooral bij entreeheffende evenementen signaleert Res-
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pons een groei: zo is het aantal ‘Facebook-likes’ met 41,3 procent toegenomen ten
opzichte van vorig jaar. Vanaf dit jaar nemen ze naast Facebook en Twitter ook het
steeds populairder geworden platform Instagram mee. Hoewel de meeste entreeheffende evenementen al goed op de hoogte lijken van dit platform blijft dit bij de vrij
toegankelijke evenementen nog wat achter. Awakenings Festival heeft de meeste
volgers op dit platform, bij de vrij toegankelijke evenementen is dat de Dutch Design
Week.
Tabel 8.3

Bezoekaantallen, MBE en social mediavolgers entreeheffende en vrij toegankelijke festivals, 2016

Bezoekers
x 1.000

MBE
abs

Social mediavolgers
x 1.000

Entreeheffende festivals
1. Amsterdam Dance Event (ADE)

375

678

668

2. Internationaal Film Festival Rotterdam (IFFR)

305

3.971

107

3. International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA)

255

2.135

85

4. Pinkpop

204

849

273

5. Huishoudbeurs

250

415

96

56

Vrij toegankelijke festivals
1. NN Marathon
2. Vierdaagsefeesten Nijmegen
2. 3FM Serious Request
4. Tilburgse Kermis
5. Internationale Vierdaags Afstandsmarsen Nijmegen

925

623

1.505

397

35

658

6.100

531

1.400

196

33

800

163

70

Bron: Respons.

De vijf grootste evenementen van 2016 trekken bij elkaar meer dan de helft van alle
bezoeken in de lijst van alle entreeheffende evenementen. Dance festivals blijven het
goed doen in de TOP100 entreeheffende evenementen. Naast het Amsterdam Dance
Event staan ook de festivals Mysteryland (12), Defqon (14), Awakenings (24), WiSH
Outdoor (44) en Decibel Outdoor (49) in de lijst. Ook de grote filmfestivals blijven
hoog scoren met het International Film Festival Rotterdam op de tweede plek, het
International Documentary Film Festival Amsterdam op de derde plek en het Nederlands Film Festival op plek 9. Qua social mediavolgers doen vooral het Amsterdam
Dance Event en Pinkpop het erg goed. Bij de vrij toegankelijke evenementen blijft
3FM Serious Request zowel qua MBE’s als social mediavolgers ruim aan kop staan.

De vijf grootste evenementen van 2016 trekken bij
elkaar meer dan de helft van alle bezoeken in de lijst van
alle entreeheffende evenementen.
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8.2

Festivals

In hoofdstuk 6 over de culturele sector hebben we al uitgebreid gerapporteerd over
de Nederlandse festivals. Dit zijn in feite bijzondere evenementen die meerdere programmaonderdelen bieden op een dag, meestal ook op één locatie, maar kan ook
op locaties op loopafstand van elkaar plaatsvinden. Een festival is een ‘niet-zuivere’
evenementenvorm, omdat deze uit een mix van andere evenementenvormen bestaat. In deze paragraaf een compacte samenvatting van de belangrijkste bevindingen. Voor een uitgebreidere analyse verwijzen we u naar hoofdstuk 6.
In 2016 zagen we in Nederland 934 festivals, per saldo honderd meer dan in 2015
waaronder 26 nieuwe titels zoals LINDA.festival, Summerpark Festival en Airforce
Festival. Ruim 40 procent van alle festivals valt in de categorie kleine festivals (tot
10.000 bezoekers). Ruim een derde van alle festivals in de monitor is middelgroot.
Zo’n 20 procent van alle festivals valt in de categorie grote festivals (>30.000 bezoeken). Dit aantal is ten opzichte van vorig jaar licht gestegen.
Tabel 8.4

Festivals in Nederland
2013

2014

2015

2016

Aantal festivals

774

801

837

934

entreeheffend

418

438

447

496

gratis

356

363

390

438

x mln

21,5

22,7

23,3

26,7

Bestedingen (incl. recette) bezoeken

x mln €

606

600

674

865

Sponsoring & subsidies

x mln €

72

74

79

80

Aantal bezoeken

Bron: Respons.

Het aantal bezoeken aan festivals is in 2016 toegenomen met 14,6 procent: in
totaal worden 26,7 miljoen bezoeken aan festivals afgelegd. De grootste stijging zit
in de categorieën kleine (tot 10.000 bezoeken) en middelgrote festivals (10.000 tot
30.000 bezoeken). De belangstelling voor grote festivals blijft redelijk stabiel. De
belangstelling voor kleine festivals groeit ten opzichte van 2015 met 13,7 procent.
Met een stijging van 13,4 procent zet de groei van het aantal middelgrote festivals
ook in 2016 weer door. In 2015 groeide het middelgrote festivalsegment ook al met
17,7 procent.

8.3

Merkkracht

Hendrik Beerde Brand Consultancy meet jaarlijks de merkpositie van alle Nederlandse evenementen met het zogenaamde merkenmodel BrandAlchemy™. Dit is
een onderzoeksmodel waarmee diep inzicht in merken wordt verkregen. Jaarlijks
worden alle merken in de Nederlandse evenementensector met BrandAlchemy™
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onderzocht. Op nationaal niveau worden de 50 top evenementen op 40 factoren
gemeten: spontane bekendheid, merkkracht (= bekendheid, waardering en binding),
merkpersoonlijkheid (16 factoren), merkprestatie (17 factoren), bezoekintentie, bezoek en groeiverwachting.
De meeste topevenementen bevinden zich in de cultuursector. De nationale evenementen top 50 bevat slechts tien sportevenementen. Gemiddeld vormen deze tien
echter wel het populairste segment van de evenementenmarkt. Na sport volgen de
stadsfestijnen en de cultuurfestivals. Publieksbeurzen, die vooral in de RAI en de
Jaarbeurs plaatsvinden, zijn het minst populair.

Tabel 8.5

Top 10 merkkracht van evenementen
Sterkste merken

Meest nonconformistisch

Sportevenementen

1

SAIL Amsterdam

Amsterdam Gay Pride

NK Schaatsen

2

Pinkpop

Oerol

KNVB beker

3

Huishoudbeurs

Int. Film Festival Rotterdam (IFFR)

TT Assen

4

Vierdaagsefeesten Nijmegen

Cameretten

Dam tot Damloop

5

Lowlands

Parade

Amstel Gold Race

6

NK Schaatsen

IDFA

Johan Cruijff Schaal

7

KNVB beker

KamaSutrA beurs

NK Atletiek

8

Amsterdam Gay Pride

Eurosonic Noorderslag

ABN AMRO World Tennis Tournament

9

TT Assen

Holland Festival

Eneco Tour

10

North Sea Jazz Festival

Zwarte Cross

NN Marathon Rotterdam

Bron: Hendrik Beerda Brand Consultancy.

In Amsterdam worden veruit de meeste evenementen met een nationale uitstraling
(15) georganiseerd. De hoofdstad staat bovenaan met topmerken als SAIL, de Huishoudbeurs en de Gay Pride. Verder heeft Amsterdam de meeste culturele succesevenementen, met de Uitmarkt en het Prinsengrachtconcert als nationale iconen.
Utrecht volgt met 10 evenementen met een nationale uitstraling, Rotterdam op de
derde plaats met 8 evenementen en Den Haag met 3. Utrecht heeft haar positie
vooral te danken aan de succesvolle consumentenbeurzen in de Jaarbeurs. Daarnaast heeft het Nederlands Film Festival een sterke reputatie. Voor Rotterdam en
Den Haag zijn respectievelijk de finale van de KNVB beker en het Bevrijdingsfestival
de hoogtepunten op de evenementenkalender.
Non-conformistische evenementen
Twintig nationale festivals en culturele manifestaties onderscheiden zich door in de
programmering sterk af te wijken van de gebaande paden. Hoewel de Amsterdam
Gay Pride al 21 jaar bestaat en jaarlijks honderdduizenden bezoekers trekt, heeft de
Nederlander nog steeds moeite met het unieke karakter van de Gay Pride. Men vindt
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het evenement erg apart maar tegelijkertijd weinig sympathiek. In de top 10 van nonconformistische evenementen bevinden zich acht cultuurfestivals. Oerol wordt gezien als het meest afwijkende cultuurfestival. Ook het International Film Festival Rotterdam en cabaretfestival Cameretten worden als zeer non-conformistisch ervaren.

Twintig nationale festivals en culturele manifestaties
onderscheiden zich door in de programmering sterk af
te wijken van de gebaande paden
Imagofactoren
Van de 33 imagofactoren waarop alle evenementen zijn onderzocht, blijkt de sfeer
het belangrijkste ingrediënt te zijn voor een succesvol evenement. Bij de Vierdaagsefeesten is de sfeer het best volgens de Nederlandse bevolking. Ook wat betreft
horeca staan deze jaarlijkse feesten rond de Nijmeegse wandelvierdaagse op de
eerste plaats. Als het om eten en drinken gaat, scoren ook de Tilburgse Kermis en
het jaarlijks Leidens Ontzet hoog.
Verwachte bezoekersgroei
Met het Evenementen Merkenonderzoek wordt ook gemeten welke organisaties de
hoogste bezoekersgroei kunnen verwachten. Op deze populariteitsfactor blijken
vooral Amsterdamse organisaties het goed te doen. In de top 10 van groeiers bevinden zich vijf Amsterdamse organisaties, waaronder SAIL en de Gay Pride. Bij de
Vakantiebeurs is de groeiverwachting het hoogst.

8.4

Evenementen in het nieuws

Boschjaar
Hét evenement van 2016 was wel het Boschjaar. De expositie in het Brabantse
Museum overtrof met 422 duizend bezoekers alle verwachtingen, maar ook het programma in de rest van het jaar en de rest van Brabant was aansprekend. Den Bosch
ontving in 2016 tenminste 1,3 miljoen extra bezoeken en ook in andere Brabantse
steden nam het bezoek toe, met name door de tentoonstellingen in het kader van
de Bosch Grand Tour die door 400 duizend mensen werden bezocht. In ’s-Hertogenbosch traden ruim 415.000 mensen in de voetsporen van Bosch door de Bosch
Experience Route. De begroting van het evenement bedroeg zo’n 28 miljoen euro,
waarvan 25 procent aan recettes. 12 miljoen euro van het totale budget is besteed
aan de Bosch-tentoonstelling, het Bosch Research & Conservation Project en (bijdragen aan) restauraties van panelen. De overige 16 miljoen aan het zeven jaar durende
culturele programma in de jaren 2010 tot en met 2016.
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Duurzame evenementen
Nederland heeft een rijke evenementen- en festivalsector met ruim 700 festivals die
elk meer dan 3.000 bezoekers trekken. Omdat in buurlanden als Groot-Brittannië en
Duitsland ook veel evenementen worden georganiseerd, wordt de branche internationaal steeds concurrerender. Mede daarom wil de Nederlandse evenementensector
duurzamer worden. In 2014 hebben Amsterdam Open Air, DGTL, Extrema Outdoor,
Into the Great Wide Open, Mysteryland, Solar Weekend, Welcome to the Village en
de Zwarte Cross het Green Events platform opgericht waar ze kennis ontwikkelen en
delen over duurzame evenementen. Een van de projecten behelst het verminderen
van afval waarover met de Nederlandse overheid een zogenaamde Green Deal is
afgesproken. Vorig jaar is onderzocht hoe festivals afval van sigarettenpeuken en
plastic bekers kunnen beperken. Uit het onderzoek bleek dat bezoekers met diverse
maatregelen zeer bereid zijn hun afval te reduceren, maar dat het initiatief moet
komen van de festivalorganisatoren die de tools moeten aanreiken.
Special Events
Special Events hebben een bijzondere plaats in het evenementenlandschap. Special
Events hebben vaak een bijzonder karakter, zijn voor een stad of regio eenmalig
en de organisatoren vragen additionele offers van host in de vorm van een fee of
extra faciliteiten. Special Events zijn grofweg onder te verdelen in sport-, cultuur- en
media-evenementen en ons land telt er jaarlijks zo’n 25. Ook internationaal is er een
heel circus van rondreizende Special Events. Dit betreft vooral sportevenementen,
denk aan de grote wielerrondes als Tour de France, Giro en Vuelta, maar ook aan
de Volvo Ocean Race of de diverse WK’s en EK’s. Er zijn tal van redenen om Special
Events naar je stad of regio te halen. In de besluitvorming wordt vaak de economische benadrukt maar andere redenen zijn minstens zo valide en vaak succesvoller.
Special Events zijn interessant voor de economische spin off, media exposure, bewonerstrots, maatschappelijke spin off, sociale cohesie, het leggen van verbindingen
in de stadsgrenzen en partijen met elkaar te laten samenwerken. Special Events zijn
zeker interessant als je als stad of regio jezelf op de kaart wilt zetten bij een groot
publiek. Je krijgt een kant en klaar, succesvol evenement aangereikt en hoeft alleen
de portemonnee te trekken en faciliteiten te regelen. Ook het gevoel van trots in de
lokale gemeenschap en de vergroting van de sociale cohesie zijn zeker valide redenen. De economische spin-off, een argument dat in de besluitvorming vaak wordt
gebruikt, is meer discutabel. Ook voor de directe bezoekers aan het evenement hoef
je het vaak niet te doen maar de media-exposure is meestal groot.
Economische en toeristische effecten
Dat gratis evenementen in de openbare ruimte een boost geven aan de plaatselijke
horeca is een voor de hand liggende conclusie. Dat met harde cijfers onderbouwen
is niet onmogelijk maar gebeurt niet veel. Dat hotels optimaal profiteerden van de
Amsterdam Pride bleek maar weer eens uit cijfers van reiszoekmachine KAYAK die in
dat weekend zowel het aantal zoekopdrachten voor Amsterdam als de kamerprijzen
met maar liefst een kwart zag stijgen. Maar ook particulieren pikten een graantje
mee, Airbnb was dat weekend bijna uitverkocht.
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Evenementen worden al sinds jaar en dag gebruikt om een stad, dorp of regio op de
kaart te zetten. In Brabant hebben ze dat naar een next level gebracht. VisitBrabant
organiseert in 2017 voor de tweede keer samen met 24 Brabantse iconen het evenement BrabantNacht. De partners ontwikkelden elk een eigen unieke arrangement
en de campagne BrabantNacht fungeerde als paraplu. Uiteindelijk was het Visit Brabant te doen om de verhalen van bezoekers en influencers en dat is goed gelukt.
De 70 influencers hebben met hun publicaties 19 miljoen views over BrabantNacht
gerealiseerd, die door 6 miljoen unieke bezoekers werden bekeken. De uiteindelijke
mediawaarde was vier maal meer dan de investering. Opvallend was het hoge engagement en de sterke interactie op social media.
In Groningen hebben ze met de Groninginnedag een heel andere insteek gekozen. De
stad houdt een speciale terugkomdag voor iedereen die zich verbonden voelt met
deze plek. De nationale terugkomdag voor iedereen die iets heeft of heeft gehad met
Groningen. In Brabant heb je carnaval, in Noord-Holland de kermis, maar wanneer
spreek je af met je vrienden en vriendinnen om herinneringen op te halen en weer
samen te genieten van de mooie zaken uit de stad? Dat kan tijdens Groninginnedag.
En met het Special Event Serious Request 2016 heeft Breda zich flink verrekend.
Het evenement kostte de stadskas maar liefst 850 duizend euro, 500 duizend meer
dan begroot. De stad was onder meer veel meer geld kwijt aan beveiliging. Directe
aanleiding daarvoor waren de aanslagen op evenementen in het buitenland waardoor
de Brabantse stad op het laatste moment de veiligheidsmaatregelen flink moest opschroeven en tegelijkertijd de binnenstad bereikbaar moest houden. Ook de sterke
onderhandelingskracht van 3FM heeft Breda veel geld gekost. Daarnaast vielen de
opbrengsten uit de pendeldienst tegen.
Het dilemma voor veel overheden is welke evenementen je wel steunt en welke niet.
Alleen maar nieuwe initiatieven ondersteunen biedt te weinig continuïteit, maar alleen
grote gevestigde namen steunen, te weinig vernieuwing. In Overijssel hebben ze daar
een aardige systematiek voor bedacht. Daar kiezen ze voor gevestigde cultuur- en
sportevenementen met een provinciale en (inter)nationale uitstraling, een groot mediabereik en een kwalitatief hoog niveau. En voor evenementen met potentie die zich
naar verwachting binnen drie jaar ontwikkelen tot een beeldbepalend evenement.
Veiligheid
Met de terroristische aanslagen in Europa kwam ook de verscherpte veiligheid bij
evenementen. We kijken niet meer op van tassencontrole of roadblocks. De Belgische Federale Politie ging bij het festival Tomorrowland een stapje verder en screende vooraf preventief alle gasten. 37 bezoekers werd de toegang ontzegd. De actie
zorgde nog wel voor wat gedoe in de Vlaamse media en enkelen mochten na een
gang naar de rechter toch het tweede weekend bijwonen.
De droom van iedere beginnende evenementenorganisator is meestal het trekken
van veel publiek. Maar het kan ook te druk worden. Dat ervaart het Eindhovense licht-
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festival GLOW al enige jaren. In één grote wandelfile de lichtkunstwerken bekijken,
is daar heel normaal. De organisatie heeft veel maatregelen genomen om de 740
duizend bezoekers beter te spreiden en zo meer rust en veiligheid in het festival te
brengen. Dankzij een goede spreiding over de 7 km lange route en de bredere paden
was het druk, maar werd het niet als te druk ervaren dit jaar. De soepele doorstroom
op de meeste punten bracht meer rust en een veilig gevoel voor de bezoekers. De
inzet van extra cameratoezicht op de route en nog eens 85 toezichthouders op het
evenement heeft goed gewerkt.
Blurring
Ook in de evenementenbranche komen we blurring tegen. Zo organiseert een camping in het Overijssels Vechtdal al voor het tweede jaar op rij een eigen popfestival.
Dit jaar trok Wortelpop 2.000 bezoekers van zowel de camping als daarbuiten. Waar
veel evenementen zich richten op een specifieke doel- of interessegroep, lag de
focus hier op families.

Ook in de evenementenbranche komen we blurring
tegen.
Vroeger waren eetkarren op evenementen facilitair aan het hoofdprogramma maar
tegenwoordig kunnen foodtrucks alleen een evenement vormen. De ‘eten op wielen’-evenementen zijn inmiddels een landelijk fenomeen geworden, maar de meeste
foodtruckfestivals vinden plaats in en rondom de grote steden. Ze richten zich voornamelijk op een stedelijk publiek. Het concept van de festivals is daarbij overal min of
meer hetzelfde. Tientallen mobiele keukens in de gekste uitdossingen, lekker eten,
de leuke live muziek en een variëteit aan theatervoorstellingen en ander hip vermaak.
Het publiek is doorgaans jonger (en hipper) dan die van de klassieke ‘eten op straat’culinaire festivals. Het aantal foodtruckfestivals is in de afgelopen jaren toegenomen
tot een kleine 100. Gemiddeld genereren deze circa 3.000 tot 4.000 bezoekers per
dag, met uitschieters naar 15.000 tot 20.000 bezoekers per dag.
De nacht
In de nacht worden niet veel evenementen georganiseerd. In Brabant hebben ze de
BrabantNacht, in Rotterdam de Nacht van de Kaap en in Groningen de Nacht van de
Nacht. In Limburg hebben ze nu ‘Dit is Parkstad Nacht’ waar de attracties in Parkstad
de inwoners op een andere manier de regio willen laten beleven. Daartoe openen ze
’s avonds, buiten de reguliere openingstijden, hun deuren en komen met bijzondere
activiteiten en exclusieve arrangementen.
Apps
Apps voor festivals lijken een beetje uit de gratie. Dat is niet zo verwonderlijk omdat
ze maar weinig functionaliteit ten opzichte van mobiele websites toevoegen en veel
bezoekers daarom geen toegevoegde waarde zien. Voor het Vuurwerkfestival ligt
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dat net wat anders. Daar is de meest relevante functie de mogelijkheid om te stemmen op hun favoriete attractie. Andere functies zijn ook handig zoals het vinden van
vrienden en bij het naar huis gaan je fiets of bus.

8.5

Brancheorganisatie

In de evenementensector is de VVEM als brancheorganisatie actief. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de speciale Trendrapportpagina op het online kennisplatform van NRIT Media. Deze treft u hier aan: www.nritmedia.nl/trendrapport2017.
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9

Wellnesssector
De Nederlandse wellnesssector is nog relatief jong. Waar de groei enkele jaren geleden vrij onstuimig was en er ‘stress in de wellness’ dreigde, was het de laatste jaren
rustiger wat betreft de ontwikkelingen in deze sector. In dit hoofdstuk vatten we die
ontwikkelingen samen op basis van het beschikbare materiaal.
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Hoofdpunten
•
Nederland telde in het eerste kwartaal van 2017 135 sauna’s, solaria, baden,
wellness centra. De provincies Noord-Brabant, Noord- en Zuid-Holland hebben
de meeste sauna’s.
•
In 2016 bezochten circa 1,8 miljoen Nederlanders een saunabedrijf. Gezamenlijk bezochten zij 15,6 miljoen keer de sauna.
•
Gemiddeld geven saunabezoekers 63 euro uit aan een bezoek. Dit is een beperkte stijging ten opzichte van 2010. De bestedingen aan horeca (27 euro)
zijn nog toegenomen, maar de besteding aan entreegelden (20 euro) staat
onder druk als gevolg van prijsaanbiedingen, kortingsacties en yieldmanagement.
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9.1

Aanbod

Nederland telde in het eerste kwartaal van 2017 135 sauna’s, solaria, baden, wellness centra (SBI-categorie 9604) met meer dan 5 werkzame personen. Dat aantal is
al enige jaren stabiel en komt aardig overeen met de inventarisatie van Van Spronsen
& Partners van begin 2015 die 142 toen wellnessbedrijven telde.
Een saunabedrijf is volgens Van Spronsen een bedrijf dat saunacabines biedt als
kernfaciliteit. Aanvullende faciliteiten bestaan hoofdzakelijk uit stoomcabines, zwembad, spa, massage, beauty en horeca. Het hoofdmotief voor een saunabezoeker is
het bezoek aan de saunafaciliteiten.
De branche bestaat uit 35 kleine bedrijven, 55 middelgrote bedrijven, 44 uit grote
bedrijven en 8 bedrijven met een landelijke aantrekkingskracht. De kleinere bedrijven
beschikken over minder faciliteiten dan de grotere centra. De entreeprijs ligt bij kleinere bedrijven eveneens op een lager niveau. Over het algemeen geldt dat kleinere
saunabedrijven een meer lokaal verzorgingsgebied hebben.
Tabel 9.1

Brancheverdeling wellnessbedrijven

Gemiddeld aantal cabines
Entree per dag

Middel (3-4
cabines)

Groot (5-9
Landelijk
cabines) (10+ cabines)

1,6

3,4

6,3

13,1
30,43

19,00

22,04

27,15

Aantal bedrijven

35

55

44

8

Stoombaden & overige baden

1,2

1,4

2,3

4,5

Tuin

49

67

89

100

Whirlpool

60

76

95

100

Zwembad

63

87

100

100

Massage- & beautyfaciliteiten

60

75

91

100

Horeca outlet

43

67

95

100

Faciliteiten:

in euro, inclusief BTW

Klein (1-2
cabines)

%

Bron: Van Spronsen & Partners horeca-advies.

De provincies Noord-Brabant, Noord- en Zuid-Holland hebben de meeste sauna’s.
Drenthe, Zeeland en Friesland kennen de hoogste dichtheden bij een grote geografische spreiding. De provincies Utrecht, Gelderland, Zuid-Holland en Noord-Holland
kennen de laagste dichtheden. In de Randstad geldt daarbij een hoge geografische
dichtheid.
Sauna’s kunnen ook voorkomen als voorziening bij hotels. In 2014 telde Nederland
1.631 3-, 4- en 5-sterren hotels. Circa 117 van deze hotels bieden een wellnessfacili-
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Tabel 9.2

Sauna’s in Nederland, naar provincie
Aantal sauna's

Inwoners

Dichtheid

abs

Gemiddelde prijs
in euro

Drenthe

10

488.611

2,05

22,66

Zeeland

7

380.717

1,84

21,07

Friesland

11

646.324

1,70

24,94

Limburg

13

1.118.054

1,16

24,91

Overijssel

12

1.140.659

1,05

19,90

Flevoland

4

401.503

1,00

27,00

Groningen

5

584.104

0,86

24,80

Noord-Brabant

20

2.489.325

0,80

23,60

Noord-Holland

20

2.762.163

0,72

21,90

Gelderland

14

2.026.393

0,69

26,35

Zuid-Holland

20

3.600.784

0,56

24,78

6

1.263.509

0,47

25,48

142

16.902.146

0,84

23,73

Utrecht
Totaal
Bron: Van Spronsen & Partners horeca-advies.

teit aan. 46 stuks (39%) daarvan zijn extern toegankelijk voor de ‘niet-hotelbezoeker’
en opgenomen in het totale aanbod van 142 wellnessbedrijven. Het gemiddelde
prijsniveau voor de externe toegang van de wellness ligt op € 20,92 per persoon.
Het aandeel van hotels met geboden wellnessvoorzieningen stijgt naarmate het sterrenniveau van het hotel hoger is.

9.2

Vraag

Het aantal saunabezoeken in Nederland is sinds 2010 flink toegenomen. In 2016
bezochten circa 1,8 miljoen Nederlanders een saunabedrijf. Gezamenlijk bezochten
zij 15,6 miljoen keer de sauna. Dit is een groei van 42% ten opzichte van 2010.
De saunamarkt presteert dus goed met een jaarlijkse groei van circa 3,7%. Dit en
meer blijkt uit het Nationaal Saunabezoekers Onderzoek 2017 gehouden onder circa
1.300 Nederlanders door Van Spronsen & Partners horeca-advies.

De saunamarkt presteert goed met een jaarlijkse groei
van circa 3,7%.
Marktomvang
Tien procent van de Nederlanders bezoekt minimaal één maal per jaar een sauna.
Daarmee is de participatie tussen 2010 en 2016 van flink toegenomen, van 7,5 in
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2010 naar 10,4% in 2016.. Een gemiddelde saunabezoeker bezoekt gemiddeld 8,9
maal per jaar een sauna, dat is minder dan in 2010 toen de bezoekfrequentie nog op
10,3 lag. De klad zat vooral in de zogenaamde heavy users. In totaal komt het aantal
saunabezoeken hiermee op ruim 15,6 miljoen. Het onderzoek laat een gezonde stijging zien in de marktomvang van 22% in 6 jaar (gemiddeld 3,7% per jaar).
Tabel 9.3

Saunabezoek

Participatie
Aantal saunabezoekers (x 1.000)
Gemiddelde bezoekfrequentie
Totaal aantal bezoeken (x 1.000)

2010

2016

7,5%

10,4%

1.243

1.763

10,3

8,9

12.820

15.661

Bron: Van Spronsen & Partners horeca-advies.

Bezoekmotief
Het voornaamste bezoekmotief van de saunabezoeker is de fysieke en mentale ontspanning. Een ‘voordeel’ dat een sauna biedt is het feit dat de smartphone niet
toegestaan is. Met de toename van drukte en stress in de maatschappij, is deze
eigenschap van wellness een belangrijk aspect voor de consument die op zoek is
naar echte rust en ontspanning.
Type saunabezoekers
De saunamarkt op te delen in drie verschillende type bezoekers: light-, medium- en
heavy users. Hierbij is onderscheid gemaakt op basis van het aantal keren dat de
saunabezoeker een saunabedrijf bezoekt. De light user bezoekt jaarlijks 1 tot 12
keer een saunabedrijf, de medium user 12-40 keer en de heavy user meer dan 40
keer per jaar. Vooral het aantal heavy users is flink teruggelopen.
83% van de saunabezoekers bezoekt de sauna alleen op reguliere dagen (zonder
badkleding), 9% komt alleen op badkledingdagen en 8% geeft aan op beide bezoekmomenten de sauna te bezoeken. Hierbij is er een duidelijk verband in de populariteit
van badkledingdagen en de leeftijd. 50% van de 15-19 jarigen geeft de voorkeur aan
badkleding dagen, terwijl dit bij de 30-39 jarigen nog maar 10% is. In de oudere leeftijdsgroepen is de populariteit van de badkledingdagen vrijwel nihil. Jongeren gaan
dus minder makkelijk uit te kleren dan de oudere bezoeker.
Gender, opleidingsniveau en leeftijd
De saunabezoeker bestaat voor 64% uit vrouwen. De vrouwelijke bezoeker is gemiddeld 41 jaar en daarmee 6 jaar jonger dan de gemiddelde man (47 jaar). Naarmate
bezoekers ouder worden en vaker gaan zien we een groter aandeel van mannen
ontstaan. Van de saunabezoekers is 57% hoog opgeleid, dat is twee maal zo veel
als gemiddeld in Nederland. De gemiddelde leeftijd van de saunabezoeker is 42 jaar.
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Dit verschilt nauwelijks van de gemiddelde leeftijd in 2010. De mannelijke bezoeker
(47 jaar) is gemiddeld ouder dan de vrouwelijke bezoeker (41 jaar).
Bestedingen
Gemiddeld geven saunabezoekers 63 euro uit aan een bezoek. Dit is een beperkte
stijging ten opzichte van 2010. De bestedingen aan horeca (27 euro) zijn nog toegenomen, maar de besteding aan entreegelden (20 euro) staat onder druk als gevolg
van prijsaanbiedingen, kortingsacties en yieldmanagement. De light user geeft het
meeste per bezoek uit (65 euro), gevolgd door de medium user (59 euro) met als
laatste de heavy user (49 euro).
Tabel 9.4

Saunabezoekers
Light user

Medium user

Heavy user

60%

34%

6%

Gemiddelde leeftijd

39

47

51

Bezoekfrequentie p/j

2,5

13,7

45,3

Gemiddelde verblijfsduur in dagdelen

2,1

2

1,8

70,4

63,5

53,9

Aandeel

Gemiddelde besteding (€)
Bron: Van Spronsen & Partners horeca-advies.

Bezoek
Het bezoek is redelijk over de week gespreid met een kleine piek rond het weekend.
Topdag is zaterdag met 18% van het weekbezoek, gevolgd door vrijdag (18%) en
zondag (15%). Op de andere weekdagen ligt het aandeel tussen de 12% en 13%.
Gemiddeld duurt het bezoek tussen de zes en acht uur.

Het bezoek is redelijk over de week gespreid met een
kleine piek rond het weekend.
Vrouwen gaan het meest met een vriendin naar de sauna (68%), gevolgd door de
partner (50%). Ze gaan maar weinig alleen. Mannen gaan juist in de meeste gevallen
met hun partner (66%) gevolgd door samen met vriend/vriendin (42%). Mannen gaan
vaak alleen (42%).
Negentig procent van de saunabezoekers maakt gebruik van het restaurant en 41%
maakt gebruik van de beauty- en massagefaciliteiten. Hierbij is het aandeel vrouwen
(44%) dat gebruik maakt, fors hoger dan bij mannen (31%). De Hammam wordt door
31% van de bezoekers gebruikt. Ruim 63% van de saunabezoekers geeft aan wel
eens een groot saunabedrijf (vanaf 5 warme cabines) te bezoeken. De kleine sauna-
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bedrijven (met 1 of 2 cabines) zijn een stuk minder populair. Slechts 6% geeft aan
wel eens een kleine saunafaciliteit te bezoeken.
Loyaliteit
55% van de saunabezoeker bezoekt regelmatig een ander saunabedrijf en is dus
weinig loyaal. Daartegenover blijft slechts 11% loyaal aan hun huidige saunabedrijf.
Het aandeel van de heavy users (meer dan 40 bezoeken per jaar) dat trouw blijft aan
het huidige saunabedrijf is ruim dubbel zo groot met 24%.
Toekomstperspectief
Volgens Lennert Rietveld, senior-adviseur bij Van Spronsen is de bekendheid van
grote saunabedrijven in ons land is in korte tijd snel toegenomen. De wellnessaanbieders hebben een kwaliteitsslag doorgemaakt en doen goed zaken bij een aantrekkende economie. De consument kan meer uitgeven en heeft behoefte aan kwaliteit
in zijn/haar vrije tijd. De markt is volop actief met online promoties en bij veilingen
zodat veel consumenten in aanraking komen met een saunabedrijf en de stap durven
zetten. Voor de toekomst verwachten Van Spronsen een verdere toename van participatie aangezien de Nederlandse saunamarkt nog relatief jong is.
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10 Capita selecta
10.1 De toekomst van de Nederlandse internationale
vliegvelden
Als we kijken naar de passagiersaantallen van de vliegvelden top-5 in Nederland, dan is Schiphol Amsterdam Airport de onbetwiste nummer één airport in Nederland met ruim 63 miljoen
passagiers.
Echter nu loopt Schiphol tegen het plafond aan van het aantal vliegbewegingen van maximaal
510.000 in het jaar 2020. Aan de zogenaamde Alders Tafel is afgesproken dat dit aantal van
510.000 vliegbewegingen niet mag worden overschreden. Dit belemmert dus de groei van
Schiphol. Het aantal vliegbewegingen was in 2016 al 479.000 (Trouw, 17 februari 2017). Jos
Nijhuis, de CEO van de Schiphol Group, probeert het aantal vliegbewegingen op te rekken
naar 600.000 per jaar. Maar of de politiek en omwonenden hier aan mee willen werken is nog
maar de vraag.
Om de groei van Schiphol te accommoderen, is aan de Alders Tafel afgesproken dat de vliegvelden Eindhoven Airport en Lelystad Airport ontwikkeld gaan worden om de niet-mainportgebonden activiteiten van Schiphol over te nemen. Wat zijn nu de gevolgen van dit beleid voor
de vliegvelden Schiphol, Lelystad Airport, Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport,
Maastricht Aachen Airport en Groningen Airport Eelde? Wat kunnen verder de gevolgen zijn
van dit beleid voor de genoemde airports aan de ene kant en de luchtvaartmaatschappijen,
touroperators en passagiers die vliegen van en naar deze vliegvelden aan de andere kant?
Auteur: Erik Feld, NHTV

Schiphol
Schiphol is de thuisbasis en hub van de KLM. Vanuit Schiphol als de centrale spil in het netwerk vliegt de KLM, en haar codeshare partners, van en naar 217 bestemmingen in de wereld
(KLM, 2017). 70 procent van de passagiers die vliegen van en naar Schiphol, is transferpassagier. Zij vliegen via de mainport Schiphol naar hun bestemming toe. Naast deze transferpassagiers is er het zogenaamde O&D traffic (Origin and Destination verkeer). Dit zijn passagiers
die Schiphol als vertrekpunt hebben of als bestemming. Door de groei van toerisme naar
Nederland aan de ene kant en de komst van low cost airlines naar Schiphol aan de andere
kant neemt de laatste jaren het O&D verkeer bovengemiddeld toe. De groei van het aantal
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passagiers op Schiphol bedroeg in het eerste kwartaal van 2017 ruim 8 procent (Schiphol
Group, 2017). Goed nieuws in eerste instantie, maar de infrastructuur schoot ernstig tekort
gedurende de meivakantie van 2017. Vertragingen waren het gevolg en passagiers misten
hun vlucht. Verder vragen onder andere omwonenden zich af of deze groei van de luchtvaart
de veiligheid niet in gevaar brengt. (EenVandaag, 18 April 2017)
Zoals reeds vermeld loopt Schiphol tegen de grenzen aan van het aantal vliegbewegingen.
Om toch groei te kunnen accommoderen, dienen niet-mainportgebonden vliegactiviteiten van
Schiphol verplaatst te worden. Dit houdt in dat vliegactiviteiten die niet direct te maken hebben met de hub-functie van de airport Schiphol deze dienen te verlaten. Voor deze activiteiten
dienen alternatieven te worden aangeboden.

Tabel 1

Aantal passagiers vijf grootste vliegvelden in Nederland, 2016
IATA Code

Airport

AMS

Schiphol Amsterdam International Airport

Aantal passagiers

EIN

Eindhoven Airport

4 780 197

RTM

Rotterdam The Hague Airport

1 643 993

MST

Maastricht Aachen Airport

176 562

GRQ

Groningen Airport Eelde

152 451

63 526 363

Bron: Bron: CBS Statline, februari 2016.

Lelystad Airport en Eindhoven Airport
Eén alternatief is Lelystad Airport. Het vliegveld wordt aangepast en verbouwd. Hanne Buis,
de voormalige marketing director van Schiphol, is de nieuwe algemeen directeur per januari
2017. Vanaf april 2018 worden vluchten gepland vanaf Lelystad Airport met grote vliegtuigen.
Het zou hier gaan om vluchten van zowel low cost airlines alsmede ook charter airlines. Echter deze airlines willen niet verhuizen van Schiphol naar Lelystad. Het vliegveld ligt niet in de
Randstad, verbindingen met het openbaar vervoer zijn slecht te noemen, de infrastructuur op
het vliegveld is beperkt en de airlines profiteren niet meer van juist de aanwezigheid van een
grote luchtvaartmaatschappij zoals de KLM met partners op de airport.
Het andere aangeboden Alderstafel-alternatief is Eindhoven Airport. Deze airport is van
256.000 passagiers in het jaar 2000 gegroeid naar 4.780.000 passagiers in 2016, een spectaculaire groei. Deze groei is dus niet van recente aard en is vooral het gevolg van de gunstige
ligging van de airport in de brainport regio rondom Eindhoven en de afwezigheid van concurrerende vliegvelden in de nabije omgeving. Verder is deze luchthaven bekend met het fenomeen om te dienen als basis voor een low cost airline. Dit houdt in dat er minimaal één toestel
van een airline gestationeerd dient te zijn. Zowel Ryanair als Transavia gebruiken Eindhoven
Airport als basis.
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Er zijn ook trans-Atlantische charterrouteplannen geweest vanaf Eindhoven Airport. TUI had
het plan opgevat om in 2015 vanaf Eindhoven met een Boeing 787 naar Curaçao te vliegen. Deze plannen konden geen doorgang vinden vanwege het feit dat er geen 100-procent
drugscontrolemogelijkheden waren op de airport.
Waarom is er nu gekozen voor Lelystad Airport en Eindhoven Airport als ‘overflow’ voor Schiphol? De belangrijkste reden is de mogelijkheden die deze twee airports bieden ten aanzien van
vliegbewegingen. Vooral bij Lelystad Airport is het groeipotentieel groot. Het ondernemingsplan dat door Schiphol Group en Lelystad Airport is opgesteld, voorziet in een gefaseerde
groei in twee tranches tot het jaar 2043, met een eerste tranche naar 25.000 vliegtuigbewegingen met 3,7 miljoen passagiers naar een eindfase van circa 45.000 vliegtuigbewegingen
met 6,7 miljoen passagiers (Ondernemersplan Lelystad Airport, 2014).
Een voordeel van Lelystad Airport en Eindhoven Airport is dat de Schiphol Group een meerderheidsbelang heeft in deze vliegvelden. 100 procent bij Lelystad Airport en 51 procent bij
Eindhoven Airport. Het feit is en blijft echter wel dat Eindhoven ook een militair vliegveld is en
dat de groeimogelijkheden ten aanzien van vliegbewegingen daar ook beperkter zijn.

Rotterdam The Hague Airport
Als we de top 5 vliegvelden van Nederland verder bekijken, dan zien we dat het passagiersaantal van Rotterdam The Hague Airport achterblijft bij die van Eindhoven Airport. Dit omdat
dit vliegveld dicht bij bewoond gebied is gelegen en het aantal vliegbewegingen beperkt is
met ruim 50.000 vliegbewegingen in 2016. Ook is de groei beperkt tot 2,5 miljoen passagiers
in 2025 (ILT Handhavingsrapport, 2016). Dit vliegveld behoort 100 procent tot de Schiphol
Group. Er kan eigenlijk wel geconcludeerd worden dat het vliegveld qua slots1 en milieu/
geluid vol is. Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn om de zogenaamde general aviation2
te verplaatsen naar nabij gelegen vliegvelden zoals Breda International Airport. Immers, elk
vertrek is een slot, of het nu een groot of een klein toestel betreft.

Maastricht Aachen Airport en Groningen Airport Eelde
Rest nog de vliegvelden Maastricht Aachen Airport en Groningen Airport Eelde. De eigenaars
van deze vliegvelden zijn lokale en regionale overheden. Het aantal passagiers groeit traag
of niet. In het catchment area van deze luchthavens is de bevolkingsdichtheid laag of er is
veel concurrentie van omliggende vliegvelden. Een catchment area is een gebied waarin passagiers wonen die vanaf een bepaald vliegveld vertrekken. Ook wel marktgebied genoemd.
Omdat de vliegvelden Groningen Airport Eelde en Maastricht Aachen Airport gesitueerd zijn
in een gebied met veel concurrentie van collega-vliegvelden ‘lekt’ er vraag weg vanuit het
catchment area van deze twee vliegvelden naar andere luchthavens.
Maastricht Aachen Airport heeft nog een andere uitdaging: op deze luchthaven zijn veel
vracht/cargo- activiteiten. Door hinderwetgeving is veel cargo-activiteit verhuisd naar het nabij
gelegen Luik/Liège. De Waalse regering heeft besloten dat het Waalse vliegveld Charleroi
hét passagiersvliegveld van Wallonië wordt en Luik/Liège hét vrachtvliegveld. Geen prettige
ontwikkeling voor het op 30 kilometer afstand van Luik gelegen Maastricht-Aachen Airport.
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Groningen Airport Eelde heeft sinds april 2013 de verlengde landingsbaan in gebruik. Na
decennialange juridische procedures werd de start- en landingsbaan verlengd van 1.800 naar
2.300 meter. Een belangrijke verlenging, want nu is het mogelijk populaire bestemmingen
non-stop te bereiken zonder tankstops onderweg of te vliegen met minder payload (passagiers en/of vracht). Naast de baanverlenging is er ook een nieuw platform gecreëerd voor
vijf vliegtuigen.
De geografische ligging van Groningen Airport Eelde is nadelig. Dit omdat het vliegveld ligt
in een catchment area met een lage bevolkingsdichtheid. Het blijkt in de praktijk moeilijk om
genoeg vraag te genereren voor vluchten vanaf Groningen Airport Eelde. Zo was Ryanair
actief vanaf Groningen Airport Eelde tussen 2003 en 2004. Later weer van 2012 tot 2014. In
2014 trok Ryanair zich terug vanaf Groningen Airport Eelde. Dit was mede te wijten aan het
feit dat deze luchtvaartmaatschappij zich meer ging richten op de grotere, primaire, airports
en minder afhankelijk wilde zijn van seizoensgebonden airline operaties.

Internationale context
De ontwikkeling van de nationale en regionale vliegvelden van Nederland kan niet goed worden begrepen als niet wordt gekeken naar de internationale context van de luchtvaart. Zoals
reeds vermeld hebben Maastricht Aachen Airport (Luik/Liège Airport) en Groningen Airport
Eelde (Ryanair) negatieve gevolgen ondervonden van beleid en ontwikkelingen buiten de
landsgrenzen.
Ondanks de positieve ontwikkeling van het mondiale, continentale en regionale vliegverkeer
kennen de vliegvelden in Nederland dus zo elk hun eigen specifieke problemen.
Schiphol kampt met groeibeperkingen en milieuwetgeving en concurrentie binnen Europa en
ook daarbuiten. Als we het aantal passagiers van Schiphol van ruim zestig miljoen vergelijken
met het catchment area van 20 miljoen potentiële passagiers van Schiphol, dan kan geconcludeerd worden dat Schiphol, lees de KLM, haar passagiers vervoert via Schiphol en ze van
buiten haar catchment via Schiphol laat vliegen. Dit kan alleen bereikt worden als tarieven met
een stop op Schiphol lager zijn dan het vliegen met een non-stoproute. Passagiers, zeker
zakenreizigers, willen echter een zo efficiënt mogelijke route afleggen.
Ook is het van belang dat een airline goede verbindingen heeft met vele steden in zowel
Europa als ook daar buiten. Deze verbindingen worden citypairs genoemd. Des te meer citypairs een airline of airport heeft, des te beter is de connectiviteit. Deze connectiviteit is goed
voor de airline, de airport en het land of gebied waarin de airport zich bevindt. Economische
activiteiten kunnen soms zelfs niet zonder een airport. Hoofdkwartieren van grote mondiale
maatschappijen vestigen zich in de buurt van een vliegveld om goed bereikbaar te zijn. Verder zorgt een goede bereikbaarheid ook voor gemak voor toeristen om naar een bepaalde
bestemming te kunnen reizen.
De laatste jaren staat de connectiviteit onder druk bij Schiphol. Er is binnen Europa een grote
concurrentiestrijd tussen airports ontstaan. Het zijn niet in de eerste plaats de grote vliegvelden in Europa die voor concurrentie zorgen. London Heathrow, Parijs Charles de Gaulle,
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Frankfurt am Main kennen gelijksoortige groeiproblemen als Schiphol. De concurrentie voor
Schiphol komt van de sterke groei van low cost airlines op regionale vliegvelden. De grootste
groeifactor, mondiaal en regionaal, komt van deze groei van de low cost airlines.
Het is niet voor niets dat de KLM een ‘groene verdedigingsgordel’ rond Schiphol heeft gelegd
met Transavia. Door zich te positioneren op de regionale vliegvelden Rotterdam The Hague
Airport, Eindhoven Airport en Groningen Airport Eelde met Transavia, hoopt de KLM Ryanair
weg te houden van de hoofdvestiging van de KLM, de luchthaven Schiphol. Handig is daarbij
het feit dat de Schiphol Group ook Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport in
handen heeft qua meerderheid van aandelen.
Andere, buiten of aan de rand van Europa gelegen airports vormen een verdere bedreiging
van de connectiviteit van Schiphol. De ontwikkelingen van de vliegvelden Istanbul, Dubai,
Doha en Abu Dhabi gaan in razend tempo door. Deze groei van deze genoemde airports met
hun home carriers op geografisch goede locaties in de wereld, zijn geduchte concurrenten
geworden in de mondiale vliegwereld.

Gevolgen voor airlines, touroperators en passagiers
Wat zijn nu de gevolgen van bovenstaande ontwikkelingen voor airlines, touroperators en
passagiers in Nederland?
De grootste gevolgen zullen zijn voor die airlines die gedwongen zullen worden om te verhuizen van Schiphol naar Lelystad. Dit betreft nog niet nader genoemde low cost airlines en
charters. TUI heeft al aangegeven hier niet mee eens te zijn. De verhuizing voor bijvoorbeeld
TUI houdt in dat vluchten vertrekken vanaf een vliegveld dat verder weg gelegen is ten opzichte van de grote steden.
Voor touroperators betekent dit dat ze een minder product kunnen verkopen. Voor passagiers
betekent dit een langere reistijd. Met openbaar vervoer is Lelystad Airport gewoonweg slecht
bereikbaar.
Een oplossing is het aanleggen van een spoorverbinding tussen Schiphol en Lelystad Airport. Dit is echter geen haalbare kaart. Een snelle en rechtstreekse spoorverbinding vanuit de
Randstad is voor Lelystad Airport, ook met 7 miljoen passagiers, niet te rechtvaardigen. Een
lijn langs de N302 is wel zinvol als onderdeel van een lijn Lelystad – Harderwijk – Amersfoort.
Als de verbinding echter beperkt blijft tot de 7 km tussen Lelystad en luchthaven, dan lijkt een
people-mover of lichte metro de beste optie (infrastruct, 2014).
In de praktijk zullen passagiers met de auto naar Lelystad Airport gaan komen, wellicht aangetrokken door lage tarieven die low cost airlines en chartermaatschappijen gaan aanbieden.
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Conclusies
De luchthavens van Nederland zijn dus sterk in beweging. Door nationale en Europese wetgeving aan de ene kant en meso-ontwikkelingen in de luchtvaart aan de andere kant verandert
het speelveld waarin de top 5 van de Nederlandse luchthavens zich bevinden snel.
Door middel van sturing, mede door de reeds genoemde Alders Tafel, probeert de Nederlandse overheid vliegvelden te segmenteren ten aanzien van soorten airlines en passagiers.
Schiphol is de KLM-hub en mainport van Nederland, Lelystad Airport en Eindhoven Airport
worden de low cost en charter airports. Rotterdam The Hague Airport is en blijft een mix van
beperkt chartervervoer en zakelijk vervoer.
De kleinere vliegvelden Maastricht Aachen Airport en Groningen Airport Eelde opereren, voorlopig nog, in de marge.
“Vanaf 2017, als ongeveer 300.000 passagiers afgehandeld worden, heeft de luchthaven
voldoende inkomsten om de operationele kosten te dekken” (citaat Groningen Airport Eelde
Werelden verbinden 2013)

Literatuur
De gebruikte literatuur treft u online aan op www.nritmedia.nl/trendrapport2017

Contactgegevens auteur
Erik Feld, Lecturer Aviation Management, NHTV Academie voor Toerisme, feld.e@nhtv.nl

Noten:
1.

Slot = tijdsinterval voor vertrek en landing van een vliegtuig.

2.

General Aviation (GA) = De kleine luchtvaart, burgerluchtvaart non-scheduled.
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10.2 Een podium voor duurzaamheid:
daar zit muziek in
Popzalen sorteren voor op de toekomst
Duurzaamheid is een begrip dat je te pas en te onpas hoort en ook de link met cultuur of de
popsector is langzaamaan geen vreemde meer. Zeker de laatste jaren lijkt die alleen maar
intensiever te worden. Maar hoe ziet die connectie er dan precies uit en waarom komt die
tot stand? Hoe krijgt duurzaamheid bij popzalen handen en voeten? Duurzaamheid kennen
we vooral via planet. Denk aan afvalvermindering, energiebesparing, hergebruik water. Maar
duurzaamheid is meer dan planet, ook people, profit en purpose hebben betrekking op duurzaamheid. In dit artikel volgt een serie inspirerende en leerzame voorbeelden van popzalen die
op het bredere spectrum van duurzaamheid actief zijn.
Auteurs: Peter Horsten en Simon de Wijs, NHTV

Koplopersgroep
Frans Verouden van Stichting Duurzaam Organiseren houdt zich bezig met de verduurzaming
van de evenementen- en cultuursector. Hij geeft tijdens een expertmeeting op NHTV aan dat
de reden om als cultuurpodium aan duurzaamheid te doen heel breed kan zijn. Sommige
podia werken eraan vanwege het positieve effect op het imago of ter bevordering van de productiviteit van de medewerkers en de werksfeer. Andere podia doen het simpelweg omdat ze
maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel hebben staan. Of ze werken
aan duurzaamheid voor economisch gewin door bijvoorbeeld het binnenhalen van subsidies
op duurzaamheidsactiviteiten. Ten slotte wordt externe dwang genoemd als de aanjager, bijvoorbeeld als overheden eisen stellen bij een aanbesteding, nieuwbouw of verbouw.
Stichting Duurzaam Organiseren werkt samen met een koplopersgroep van poppodia, die
vooruitlopen wat betreft duurzaamheidsinitiatieven. Kennisdeling staat voorop. Het gaat hierbij over onder andere energiebesparing, afvalvermindering en inkoop. Om dat optimaal te
organiseren, wordt behalve met de popzalen zelf ook samengewerkt met overheden, leveranciers en organisatoren. Binnen deze groep is een duurzaamheidsbarometer (zie www.
duurzaamorganiseren.nl) ontwikkeld met certificering tot doel. Deze barometer biedt popzalen
aanknopingspunten tot verbetering. Door bijvoorbeeld simpelweg energiegebruik in de gaten
te houden (meten = weten) wordt duidelijk voor popzalen waar ‘quick wins’ te behalen zijn:
lampen vervangen door led, bewegingssensoren voor de verlichting, de koelingen niet constant aan laten staan en de marketing volledig digitaal doen bijvoorbeeld.

Watt Rotterdam
Bewust beleid en actie op duurzaamheid door popzalen is niet nieuw, maar gaat ook nog niet
heel ver terug. Watt Rotterdam was de eerste met een breed en doordacht plan op het gebied van duurzaamheid. Bij de opening in 2008 werd niet geschroomd Watt als ‘duurzaamste
poppodium van Nederland’ neer te zetten met een spraakmakende duurzame energieopwekkende dansvloer (Studio Roosegaarde), gebruik van ledverlichting, ‘zero waste’ beleid bij de
bar, inzet van recyclebekers en een ingenieuze ‘wc experience’ waar hergebruik van regenwa-
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ter zichtbaar gemaakt werd. Het mag gezegd worden, Watt was er in vergelijking met andere
Nederlandse popzalen vroeg bij, maar de organisatie was helaas geen lang leven beschoren.
Een combinatie van geluidsoverlast, onder meer samenhangend met de klimaatinstallatie,
tegenvallende bezoekcijfers en een daardoor gedwongen fusie, zorgden er mede voor dat in
2010 het faillissement werd aangevraagd.

Wat is nu, bijna 10 jaar later, de stand van zaken?
Je zou kunnen stellen dat (bijna) ieder zichzelf respecterend poppodium iets aan duurzaamheid doet. Paradiso in Amsterdam werkt bijvoorbeeld al jaren met ledverlichting, gebruikt
waterloze herenurinoirs en recyclebekers. En zo werken de meeste podia tegenwoordig inmiddels wel aan energiebesparing en afvalbeperking en -verwerking.
Interessant is de boodschap die WORM uit Rotterdam op zijn website vermeldt: ‘Onze venue,
shop en studio’s zijn gebouwd met recycled materiaal, onze installaties zijn energiezuinig en
we voeden je met biologische dranken en spijzen. Je danst op gezandstraalde bureaubladen,
je kijkt film vanuit afgedankte vliegtuigstoelen en bestelt een Gulpener biertje aan een bar van
verroeste fabrieksdeuren. De volgende dag verwarmen we ons kantoor met de warmte die je
’s nachts eruit gedanst hebt.’
Sinds eind jaren ’90 zijn er meer dan 50 popzalen in Nederland bijgekomen of verbouwd.
Denk aan de recente verbouwing van 013 in Tilburg of de oplevering van Tivoli Vredenburg
in Utrecht. Je ziet bij de recentere verbouwingen of nieuwbouw dat er al veel ‘bewuster’ en
‘betere’ energiekeuzes gemaakt zijn met isolatie of warmteopslag. Het beperken van de voetafdruk van podia staat in bovenstaande voorbeelden veelal centraal. Hoe kan energiegebruik
beperkter of groener? Hoe beperk je afvalstromen en hoe hergebruik je materialen? We zien
echter dat verduurzaming van poppodia ook meer in de context van de zoektocht naar het
eigen bestaansrecht en verankering met de directe omgeving aan bod komt. Dan komen
people en purpose nadrukkelijker in beeld naast planet en profit.
Zo werkt PopEi uit Eindhoven aan een duurzame toekomst over een heel andere boeg, door
nadrukkelijk podium te bieden aan allerlei groepen uit de samenleving voor talentontwikkeling
en samenwerking. PopEi toont zich inclusief en gastvrij naar bepaalde doelgroepen, zoals
expats, die belangrijk zijn voor Eindhoven, denk aan Philips, TUE en ASML. Vaak zoeken
expats naar verbindingen in hun nieuwe leefomgeving en dat verloopt doorgaans moeizaam.
Talentontwikkeling staat ook op het netvlies bij De Pul in Uden. Daar wil men naast jongeren
als doelgroep ook de oudere achterban betrekken. Werkeloosheid is een groeiend probleem
bij beide groepen. De Pul onderzoekt samen met diverse regiopartners hoe via verschillende
werkzaamheden binnen het podium gewerkt kan worden aan talentontwikkeling en re-integratie.

Integrale benadering
Verduurzaming koppelen aan het doel (verankering en bestaansrecht) van het podium zelf
maakt een meer integrale benadering noodzakelijk. Ter afsluiting twee podia die een voort-
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varende stap in deze richting gezet hebben: Patronaat in Haarlem en Gebouw-T in Bergen
op Zoom.

Patronaat Haarlem
Een popzaal die goed bezig is en ook vaak als voorbeeld naar voren komt, is het Patronaat
in Haarlem, dat zich sinds 2014 nadrukkelijk op duurzaamheid richt. Begin 2016 zijn zij ook
het eerste Nederlandse poppodium dat met het duurzaamheidskenmerk ‘Zilveren Green Key’
beloond is (meer informatie op www.greenkey.nl). Vooral de innovatieve samenwerking met
Dopper, ook een Haarlems bedrijf, wordt geprezen. Sinds 2015 verkoopt Patronaat geen
mineraalwater meer, maar kun je een herbruikbare Dopperfles kopen en is het vullen van deze
fles met kraanwater gratis. Vergeet niet dat dit financieel gezien best een stap is, want verkoop
van water is toch een inkomstenbron voor podia.
Figuur 1

Copyright Illustrarie Patronaat

Dat Patronaat en duurzaamheid verder gaat dan enkel dat initiatief is te zien op de aansprekende poster die men liet maken om publiek, medewerkers en partners te betrekken. Heel
concreet wordt printen van concertkaartjes ontmoedigd en gebruik van OV of de fiets aangeraden. Daarnaast werkt Patronaat met regionale aanbieders voor eten. En dat zijn slechts wat
extra voorbeelden. De poster maakt het geheel aan duurzaamheidsinitiatieven van Patronaat
op eenvoudige wijze tastbaar en communiceerbaar naar alle stakeholders. Ook het uitvoerige
en doordachte ‘duurzaam inkoopbeleid’, dat transparant op de website staat, onderschrijft de
motivatie van Patronaat om breed en actief aan duurzaamheid te werken en het niet zomaar
als imago-instrument te zien.
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Gebouw-T Bergen op Zoom
Een tweede integraal voorbeeld dat voorbij de standaardinitiatieven gaat, is Gebouw-T in
Bergen op Zoom, dat zich ook nadrukkelijk als duurzaamste poppodium van Nederland neerzet. Natuurlijk wordt ook daar gewerkt aan energiebesparende ingrepen en is er duidelijke
communicatie over de duurzaamheidsinitiatieven naar bezoekers en samenwerkingspartners.
Maar dat is niet wat Gebouw-T bijzonder maakt. Het feit dat Gebouw-T een actieve rol wil
spelen in de regio is dat wel. “Er is altijd al een intensieve samenwerking met het onderwijs op
MBO- en HBO- niveau. Zo zijn we ’s avonds een podium, maar overdag een school”, geeft
directeur Gertjan de Koster aan. “We proberen slimme connecties te maken die passen bij
de tijdgeest en onze directe omgeving en zodoende is ook de regionale ‘biobased industrie’
in beeld gekomen om mee samen te werken.” Biobased is de verzamelnaam voor producten
en technologieën die worden verkregen uit natuurlijke grondstoffen, zoals reststoffen uit de
agrarische sector. Hierdoor ontstaan volledig afbreekbare producten waardoor afval tot een
minimum wordt beperkt.

Creative Biobased
“We zijn nu nog niet dat groenste duurzaamste podium, het is een geduldig transformatieproces waarbij we stappen op de goede weg zetten”, geeft De Koster aan. Een belangrijke stap
is ‘Creative Biobased’. Dit is een samenwerkingsproject van Gebouw-T met onder andere The
Green Chemistry Campus, BKKC en de gemeente Bergen op Zoom waarbij kunst en cultuur
worden samengevoegd met biobased technologie. “Juist in de verbinding van de werelden
van kunst, cultuur en creatieve industrie met die van agricultuur en chemie kan het bijzondere
liggen voor deze regio. Deze functie willen we voor Gebouw-T voor elkaar krijgen”, aldus Gerlof Jorritsma, die als strategisch beleidsadviseur bij de gemeente Bergen op Zoom werkt en
betrokken is bij zowel cultuur als biobased. Zowel De Koster als Jorritsma zien Gebouw-T qua
omvang als een goed testpodium. “Een open source biobased broedplaats waar innovaties

Figuur 2

Bron: Merijn Stitsen
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tot stand komen en waar tegelijkertijd consumenten biobased kunnen beleven. Duurzaamheid en biobased dragen het risico mee dat initiatieven in de productiekant blijven hangen en
de weg naar de maatschappij maar moeizaam weten te vinden. De kracht en tevens de grote
uitdaging van instellingen als Gebouw-T ligt in de verbinding met consumenten en burgers.
Naast alle productontwikkeling ligt een cruciale factor in hoeverre Gebouw-T als plek ontwikkelt om consumenten biobased te laten beleven. Hoe maak je iets als biobased hip and
happening? Een mooi en concreet voorbeeld van een innovatie zijn de biobased muntjes (zie
foto)”, geven De Koster en Jorritsma aan. Dit moet je niet zozeer vanuit het microperspectief
van de verduurzaming van het podium bekijken, maar vooral vanuit het macroperspectief hoe
dit via het laagdrempelige podium bijdraagt aan de bewustwording bij velen. Een ambitieus
doel en Gebouw-T zet, met heldere communicatie over de duurzame initiatieven via de website, posters en bijvoorbeeld op de spiegels van de toiletten, een belangrijke stap in de goede
richting. Een onderwerp op het netvlies krijgen. Mindsets, gedrag en netwerken veranderen
bij burgers en consumenten en ondernemers.
Gebouw-T kijkt niet alleen meer hoe de eigen organisatie zo duurzaam mogelijk te maken is,
maar schept zichzelf bestaansrecht door als ‘living lab’ en experimenteerplek te dienen voor
een regio met een industrie die zo lastig de weg tot eindgebruikers weet te vinden.

Conclusie
Het is waardevol dat popzalen aan duurzaamheid werken en daarover communiceren, want
zij hebben de wenselijke connectie met de noodzakelijke jongere doelgroep. Gelukkig zijn er
illustraties genoeg van podia die met duurzaamheid bezig zijn. Sterker nog, podia kunnen
het zich in deze tijd niet permitteren niet mee te doen. Diverse concrete quick wins, veelal
op gebied van planet of profit en doorgaans eenvoudig te implementeren en te kopiëren,
passeerden de revue. Aan welke aspecten van duurzaamheid je kan werken als podium lijkt
eenduidig te zijn. En dat is op die wijze eenvoudig door te vertalen naar andere cultuurpodia
of naar andere organisaties en accommodaties in de bredere vrijetijdssector.
Wat minder eenduidig is de manier waarop je precies aan die aspecten van duurzaamheid
werkt. Kansen liggen er vooral wanneer je in staat bent op een wat ander niveau naar directe
omgeving, netwerk, geografische ligging en eigen waarden te kijken. Gebouw-T en Patronaat
geven daarin een goed voorbeeld. Zij gingen op zoek naar duurzame regionale verbindingen
met specifieke doelgroepen en partners, en bieden oplossingen aan stakeholders in het regionale netwerk. Daarmee kom je direct op het niveau van de doelstelling en het bestaansrecht
van het poppodium zelf: inclusief en verankerd zijn in de omgeving. Een benadering die meer
integraal is en daarmee nauwelijks kopieerbaar. Toch zullen er voor ieder cultuurpodium of
leisure-organisatie eigen regionale en lokale aanknopingspunten zijn. Een prettig uitgangspunt
in een tijd van moordende concurrentie waarbij iedereen op zoek is naar zijn eigen unieke
profilering.

Contactgegevens auteurs:
Peter Horsten, docent-onderzoeker, NHTV Academy for Leisure,horsten.p@nhtv.nl
Simon de Wijs, docent-onderzoeker, NHTV Academy for Leisure wijs.s@nhtv.nl
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10.3 Grootschalig onderzoek in de podiumkunsten:
welke communicatiecampagnes leiden tot meer
ticketverkoop?
In een wereld waarin we 24/7 worden blootgesteld aan allerlei soorten mediakanalen en allerlei
soorten uitingen, is het voor de podiumkunstsector steeds belangrijker om haar voorstellingen
zo effectief mogelijk onder de aandacht te brengen. Door gebruik te maken van analysetechnieken op grootschalig en systematisch niveau kan de podiumkunstsector haar consument
beter informeren over de juiste voorstellingen en via de juiste kanalen. Marketingcommunicatie
wordt zo effectiever ingezet en de consument zelf wordt geïnformeerd over voorstellingen
die hem of haar daadwerkelijk interesseren. Het grootschalig en systematisch verzamelen en
analyseren van data is binnen de podiumkunstsector tot dusverre nog niet gedaan. Binnen die
context is het Groot-CRM-Campagne-onderzoek geïntroduceerd.
Auteurs: Wim Strijbosch, Pieter de Rooij en Marcel Bastiaansen, NHTV
Het Groot CRM-Campagne-Onderzoek is een unieke samenwerking tussen NHTV internationale hogeschool Breda, HZ University of Applied Sciences, Peppered (een ICT-bedrijf dat
voor 55 Nederlandse podia een geïntegreerd website- en marketingplatform levert) en vijf
vooraanstaande Nederlandse podia: Luxor Theater Rotterdam, De Doelen, Theater & Congres Orpheus, Schouwburg De Lawei en Stadsschouwburg Nijmegen & Concertgebouw De
Vereeniging. Het project richt zich op negen grootschalige communicatiecampagnes, waarvan de effectiviteit door middel van wetenschappelijke experimenten wordt getoetst. Het doel
van dit onderzoek is om de resultaten van deze studies beschikbaar te stellen voor podiumkunstinstellingen, zodat zij daarmee hun klantgerichtheid en daarmee hun marketingeffectiviteit kunnen verhogen.
In dit artikel worden de resultaten van twee van de negen studies verder toegelicht: een campagne binnen de groep van nieuwe klanten en een campagne binnen de groep van slapende
klanten.

Podiumkunstsector en klantgroepen
Eén effectieve manier voor marketingcommunicatie berust op het principe van CRM (customer relationship management) om klanten in te delen in klantgroepen op basis van hun koopgedrag. Elke klantgroep dient vervolgens op een gedifferentieerde wijze te worden benaderd
op een manier die voor hen het effectiefst is. In de podiumkunstsector worden klanten of
bezoekers vaak ingedeeld in vier groepen (De Rooij en Van Leeuwen, 2011):
•

Nieuwe klanten (klanten die niet eerder een voorstelling hebben bezocht)

•

Passanten (klanten die circa 1-2 voorstellingen per jaar bezoeken)

•

Regelmatige bezoekers (klanten die circa 3-5 voorstellingen per jaar bezoeken)

•

Kernpubliek (klanten die meer dan 5 voorstellingen per jaar bezoeken)

Naast deze vier groepen is er ook een groep slapende klanten: klanten die in het verleden
een voorstelling hebben bezocht, maar dit recent niet meer gedaan hebben. Het uiteindelijke
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doel van de gedifferentieerde benadering is om klanten door te doen stromen naar ‘hogere’
klantgroepen, ofwel, een klantgroep die intensiever koopgedrag vertoont. Dit proces wordt
opwaartse migratie genoemd.
Opwaartse migratie kan op verschillende manieren worden opgedeeld. Eén manier is het
opdelen van opwaartse migratie in drie groepen: 1) het aantrekken van nieuwe klanten zodat zij passanten worden (get ‘m in); 2) opwaartse migratie van passanten naar regelmatige
bezoekers naar kernpubliek (move ‘m up); 3) heractivering van slapende klanten om weer
een voorstelling te gaan bezoeken (keep ‘m in). De groepen van nieuwe klanten en slapende
klanten zijn verreweg de grootste klantgroepen. In deze twee groepen ligt dus het meeste
potentieel voor het bewerkstellingen van opwaartse migratie.
Dit artikel licht twee studies van het Groot-CRM-Campagne-Onderzoek toe die zijn verricht
binnen de twee grootste klantgroepen: nieuwe klanten en slapende klanten. Binnen dit onderzoek zijn deze twee klantgroepen als volgt gedefinieerd:
•

Nieuwe klanten hebben voor theaterseizoen 2016-2017 een ticket gekocht, maar niet
in de 5 seizoenen daarvoor (of zolang de bestelhistorie teruggaat).

•

Slapende klanten hebben wel tickets gekocht in het vorige theaterseizoen (20152016), maar hebben geen ticket gekocht voor theaterseizoen 2016-2017.

Binnen de groep van nieuwe klanten is gekeken naar de effectiviteit van een recommendation
engine. Als het gaat om het sturen van een e-mail met aanbevelingen, is het effectiever om
deze aanbeveling te baseren op een recommendation engine, of is een algemene aanbeveling
even effectief? Daarnaast is gekeken hoe effectief het is om deze e-mail op te volgen met een
nagezonden brochure.
Binnen de groep van slapende klanten is op dezelfde wijze gekeken naar het effect van een
recommendation engine. Ook is getoetst of het effectiever is om dit via een single-channelbenadering (e-mail of brief), of via een multi-channelbenadering (e-mail en brief) te doen.

Onderzoeksmethoden
De experimenten zijn verricht onder de klanten van de vijf deelnemende podia aan het GrootCRM-Campagne-Onderzoek. Voor zowel nieuwe als slapende klanten is een steekproef getrokken, die per klantgroep is onderverdeeld in een aantal onderzoeksgroepen (zie tabel 1
en 2).
Allebei de experimenten richten zich op de effectiviteit van een recommendation engine. Daartoe is door Peppered een daadwerkelijke recommendation engine ontwikkeld. Het algoritme
van deze engine zoekt per klant naar welke voorstelling hij als laatste heeft bezocht. Vervolgens worden de medebezoekers van deze zelfde voorstelling in kaart gebracht. Er wordt
gekeken of deze medebezoekers al extra voorstellingen hebben geboekt voor het resterende
theaterseizoen. Op basis van die geboekte voorstellingen wordt een overzicht gemaakt van
de drie meest voorkomende boekingen. De voorstellingen die bij deze drie boekingen horen,
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worden dan gebruikt als input voor een aanbeveling – ofwel via een e-mail, ofwel via een brief
(afhankelijk van de campagne).
In het experiment onder de nieuwe klanten betrof de steekproefgrootte 9.393 klanten. Om
de effectiviteit van de recommendation engine en het nazenden van een brochure te toetsen,
werden binnen deze 9.393 klanten vier groepen gecreëerd (zie tabel 1). Elke groep kreeg
verschillende (combinaties van) marketingmaterialen toegestuurd. Ook werd in het experiment
een controlegroep opgenomen, die geen marketingmateriaal ontving.

Tabel 1

Groepsindeling van nieuwe klanten (totaal 9.393 klanten)
E-mail verstuurd met aanbeveling op
basis van recommendation engine

E-mail verstuurd met algemene aanbeveling

Wel brochure nagezonden

1.827 bezoekers

1.817 bezoekers

Geen brochure nagezonden

1.872 bezoekers

1.871 bezoekers

Controlegroep

2.006 bezoekers

In het experiment onder de slapende klanten betrof de steekproefgrootte 13.637 klanten.
Om de effectiviteit van de recommendation engine en om het single- versus multi-channelelement te toetsen te toetsen, werden er zes groepen gecreëerd binnen deze 13.637 klanten
(zie tabel 2). Ook binnen dit experiment kreeg elke groep verschillende (combinaties van)
marketingmaterialen toegestuurd. Eveneens werd in het experiment een controlegroep opgenomen, die geen marketingmateriaal ontving.
Tabel 2

Groepsindeling van slapende klanten (totaal 13.637 klanten)
Gebruik van aanbeveling op basis van
recommendation engine

Gebruik van algemene
aanbeveling

Single-channel: e-mail

1.889 bezoekers

1.873 bezoekers

Single-channel: brief

2.041 bezoekers

2.035 bezoekers

Multi-channel: e-mail en brief

1.863 bezoekers

1.875 bezoekers

Controlegroep

2.061 bezoekers

Midden december 2016 (voor elk podia een moment) werden de marketingmaterialen verstuurd naar de geselecteerde nieuwe en slapende klanten. Alle e-mails zijn op hetzelfde moment verstuurd als de brochures – de brochures zijn twee dagen later door de consument
ontvangen. Gedurende 6 weken na het versturen van de marketingmaterialen is het aankoopgedrag van de deelnemende bezoekers geregistreerd. Het geregistreerde aankoopgedrag en
de groepsindeling vormden de input voor enkele analyses.
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Resultaten van de campagne voor nieuwe klanten
De resultaten van de campagne voor nieuwe klanten laten zien dat er meer kopende bezoekers zijn in de groepen waar een brochure is nagezonden (zie grafiek 1 en tabel 3). Als
er al een brochure is nagezonden, lijkt de recommendation engine weinig extra kopers op te
leveren. Als er geen brochure is nagezonden, lijkt de engine wel extra kopers op te leveren.
Nazending van een brochure lijkt dus effectief te zijn, terwijl het effect van de recommendation
engine verschillend lijkt voor wanneer er wel of geen brochure wordt nagezonden.
Om te toetsen of deze effecten significant zijn, is er gebruik gemaakt van een logistische
regressieanalyse. Daarbij is gekeken naar de invloed van de verschillende benaderingen op
de kans dat een bezoeker een of meerdere tickets koopt. Uit de analyse blijkt inderdaad dat
het nazenden van een brochure een significant effect heeft op de kans dat iemand een of
meerdere tickets koopt (b = 0,614; p = 0,003). De analyse toont aan dat als er een brochure
wordt nagezonden, deze kans met factor 1,9 wordt verhoogd. De recommendation engine
verhoogt de kans met factor 1,5, maar dit effect is net niet significant (b = 0,405; p = 0,060).

Figuur 1

Het percentage kopers voor nieuwe klanten campagne

Algemene e-mail, geen brochure
Rec. eng. e-mail, geen brochure
Algemene e-mail, wel brochure
Rec. eng. e-mail, wel brochure
Controlegroep
0

1

2

3

4

%

Tabel 3

Verschillen in het percentage kopers voor de nieuwe-klanten-campagne
Percentage kopers per
campagnegroep

540

E-mail verstuurd met
aanbeveling op basis van
recommendation engine

E-mail verstuurd met
algemene aanbeveling

Toename als recommendation engine wordt gebruikt

Wel brochure nagezonden

3,72%

3,63%

Toename met factor 1,02

Geen brochure
nagezonden

2,94%

1,98%

Toename met factor 1,48

Toename als brochure
wordt nagezonden

Toename met factor 1,27

Toename met factor 1,83

-

Controlegroep

2.061 bezoekers
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Resultaten van de campagne voor slapende klanten
De resultaten van de campagne voor slapende klanten laten zien dat er beperkte verschillen
zijn in het percentage kopende klanten tussen groepen met en groepen zonder een recommendation-engine gebaseerde aanbeveling (zie grafiek 2 en tabel 4). Enkel bij de multi-channelcampagnes lijkt de engine tot een groter percentage kopers te leiden. Daarnaast lijkt de
single-channelcampagne met de brief tot meer kopers te leiden dan de single-channelcampagne met de e-mail. Of de multi-channelcampagne daadwerkelijk tot meer kopers leidt dan
de single-channelcampagnes lijkt onduidelijk.

Figuur 2

Het percentage koper voor de slapende klanten campagne

Algemene e-mail
Rec. eng. e-mail
Algemene brief
Rec. eng. brief
Algemene e-mail en brief
Rec. eng. e-mail en brief
Controle-groep
0

1

2

3

4

%

Tabel 4

Verschillen in het percentage kopers voor de slapende-klanten-campagne
Percentage kopers per
campagnegroep

E-mail verstuurd met
aanbeveling op basis van
recommendation engine

E-mail verstuurd met
algemene aanbeveling

Toename als recommendation engine wordt gebruikt

Singlechannel: e-mail

2,81%

2,56%

Toename met factor 1,09

Singlechannel: brief

3,48%

3,14%

Toename met factor 1,10

Multichannel: e-mail en
brief

3,70%

2,67%

Toename met factor 1,39

Toename single-channel
brief t.o.v. single-channel
e-mail

Toename met factor 1,24

Toename met factor 1,23

-

Toename multi-channel
t.o.v. single-channel

Toename met factor 1,31

Toename met factor 1,04

-
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Om de effectiviteit van deze benaderingen te toetsen op significantie, is gebruikgemaakt van
een logistische regressieanalyse. Daarbij is weer gekeken naar de invloed van de verschillende
benaderingen op de kans dat iemand een of meerdere tickets koopt. Ondanks het feit dat
er in de data duidelijke effecten worden geobserveerd, komt uit de analyse naar voren dat er
voor zowel de recommendation engine als voor de single-versus-multichannelstrategie geen
statistisch significante verschillen zijn. Ook tussen de verschillende single-channelbenaderingen is geen significant verschil gevonden.

Conclusie
Het doel van de in dit artikel beschreven studies was om de effectiviteit te testen van verschillende communicatiecampagnes. Hoewel er duidelijke effecten zichtbaar zijn in de data,
blijkt uit de gebruikte statistiek dat een recommendation engine (zoals hij gebruikt is binnen
de huidige campagnes) niet effectief is bij zowel nieuwe als slapende klanten. Ook blijkt uit
de gebruikte statistiek dat er voor slapende klanten geen verschil is in effectiviteit tussen het
versturen van een e-mail of een brief met aanbevelingen. Voor nieuwe klanten, tot slot, blijkt
het versturen van een brochure wel effectief.
De verwachting was dat ook de recommendation engine effectief zou zijn. Mogelijk is het
aantal voorstellingen dat medebezoekers geboekt hebben voor het resterende seizoen te
beperkt. Het gevolg daarvan is dat de engine onvoldoende in staat is om echt maatwerk
te leveren en de aanbevelingen deels op toeval berusten. Indien er meer bezoekers zijn die
voorstellingen boeken voor het resterende seizoen, is de engine mogelijk in staat om beter
maatwerk te leveren. Verder onderzoek zal aan moeten tonen of dat inderdaad het geval is.
Het is van belang te vermelden dat de podia de reguliere communicatie met de gasten hebben
voortgezet tijdens de campagneperiode. Veel respondenten hebben bijvoorbeeld de tweewekelijkse nieuwsbrief ontvangen. De resultaten moeten in dat verband worden geïnterpreteerd
en dit kan mede een verklaring zijn voor de effecten. Daarnaast is het de vraag of de gebruikte
statistische methode voldoende gevoelig is om de geobserveerde effecten ook statistisch te
kunnen aantonen. Er werden namelijk wel degelijk substantiële effecten geobserveerd bij verschillende campagnes, die echter niet statistisch significant bleken te zijn. Er wordt momenteel verder gewerkt aan alternatieve statistische procedures die wellicht beter geschikt zijn om
effecten aan te tonen op het soort data dat binnen dit onderzoek is verzameld.
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10.4 Onbezorgde dagjes uit
Wat zijn de randvoorwaarden om echt te kunnen genieten?
In 2014 hebben ANWB en CELTH verkennend onderzoek gedaan naar geluksmomenten
tijdens dagjes uit. Hieruit werden een aantal factoren gedestilleerd, die van invloed zijn op
het ervaren van geluksmomenten tijdens dagjes uit. Deze factoren werden weergegeven in
een conceptueel gelukskompas (figuur 1). In het kwadrant ‘Onbezorgd’ kwamen allerlei randvoorwaardelijke zaken bijeen. Dit kwadrant stond centraal tijdens het vervolgonderzoek, dat
CELTH en ANWB in 2016/2017 hebben uitgevoerd.
Auteurs: Diana Korteweg Maris, Dr. Ondrej Mitas en Marlies Ellenbroek, HZ, NHTV
en ANWB
De focus op het kwadrant ‘onbezorgd’ hangt samen met de rol van de ANWB in het vrijetijdsdomein. De ANWB ziet kansen om met haar dienstverlening, zoals de portal “Het LAND van
ANWB”, de randvoorwaarden voor onbezorgdheid te beïnvloeden. De overige kwadranten
van het gelukskompas liggen vooral in de invloedsfeer van de aanbieders van uitjes. Kern van
het onderzoek was dan ook om inzicht te verkrijgen in het thema onbezorgdheid, dat randvoorwaardelijk is voor het ervaren van geluksmomenten voor, tijdens en na betaalde uitjes.
Doel was om te bepalen op welke manier de ANWB een bijdrage kan leveren aan het creëren
van deze onbezorgdheid.
Gelukskompas, ontleend aan studie ‘Geluksmomenten tijdens dagjes uit’

Figuur 1

Bron: CELTH & ANWB, 2014
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Verkennen, toetsen, ontwikkelen
Het onderzoek is in drie fasen uitgevoerd. In fase 1 hebben onderzoekers van de CELTHhogescholen HZ, NHTV en Stenden diepte-interviews afgenomen met ANWB-leden om een
zo goed mogelijk beeld te verkrijgen van alle mogelijke variabelen die bijdragen aan een onbezorgd gevoel voor en tijdens uitjes. Vanuit de vijftien interviews is een rijk beeld ontstaan van
onbezorgdheid bij uitjes en de vele variabelen die hierop van invloed zijn.
De uitkomsten zijn door onderzoekers van de CELTH-hogescholen HZ, NHTV en Stenden
verwerkt in een conceptueel kader, dat de basis vormde voor een online enquête in fase 2.
Deze enquête is gebruikt om te bepalen in welke mate verschillende groepen ANWB-leden
deze variabelen van belang vinden voor het ervaren van een onbezorgd gevoel voor en tijdens uitjes. Deze leden zijn benaderd door communicatie via Het Land van ANWB, zoals een
oproep in diverse nieuwsbrieven en via sociale media. De online vragenlijst is door 1.149 respondenten volledig ingevuld. Belangrijkste doelgroep voor het LAND van ANWB is gezinnen
met kinderen tot 12 jaar. Dit is dan ook met 44% de grootste groep bij de respondenten van
de online vragenlijst. Daarnaast was er respons van grootouders met kleinkinderen (19%) en
mensen die zonder kinderen een uitje ondernamen (36%).
In de derde fase van het project gingen studenten aan de slag. De uitkomsten van de interviews en online enquête vormden de basis voor de cursus Beleveniscommunicatie voor
tweedejaars HZ-studenten (HBO Communicatie). De studenten werden uitgedaagd om een
communicatieconcept te ontwikkelen, waarmee het LAND van ANWB ervoor kan zorgen dat
jonge gezinnen meer onbezorgd kunnen zijn voor en tijdens een uitje.

Omschrijving uitjes
Bij het interpreteren van de uitkomsten, is het goed om een beeld te hebben van de ondernomen uitjes. Hierbij is niet de formele definitie van een dagtocht gehanteerd, respondenten
zijn gevraagd naar hun laatste betaalde uitje: uitjes waarbij sprake is van een entreeprijs. Uit
de variëteit in de antwoorden blijkt dat de respondenten een ‘betaald uitje’ breed interpreteren. 28% van de respondenten bezocht een pretpark, 24% bezocht een dierentuin en 22%
bezocht een museum. 26% noemde andere soorten uitjes, zoals een beurs, sauna, zwembad
of bioscoop. Ook werden speciale evenementen en optredens genoemd als uitje. 61% van
de respondenten had het betreffende uitje al eens eerder ondernomen. Bij grootouders met
kleinkinderen is dat nog vaker het geval (73%), bij een uitje zonder kinderen wordt vaker iets
nieuws geprobeerd (herhaalbezoek 53%).
Naast een beschrijving van het uitje, zijn de respondenten ook gevraagd naar hun enthousiasme over het uitje, uitgedrukt op een schaal van 1 tot 10. 41% kan worden beschouwd als
zeer enthousiast, zij geven een 9 of 10 aan het uitje. 53% is tevreden over het uitje en geeft
een 7 of 8.
Aanvullend is gevraagd of de respondenten hun uitje zouden aanbevelen aan anderen, uitgedrukt op een schaal van 1 tot 10. 55% kan worden beschouwd als een promoter van het uitje,
zij zijn zo enthousiast dat ze het ook doorvertellen aan anderen. 39% is ‘passief tevreden’
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en 6% kan worden beschouwd als ‘detractor’, deze respondenten zullen het uitje niet aan
anderen aanbevelen.

Onbezorgd is…
Onbezorgdheid kent vele betekenissen voor de geïnterviewden. Geen zorgen over kosten,
over het plezier van iedereen in het gezelschap, over wat te doen, over veiligheid. Maar bovenal: optimaal kunnen genieten met elkaar en nergens over nadenken.
“Een dagje onbezorgdheid vind ik dat je gewoon even niet nadenkt over alle andere dingen die kunnen spelen op dat moment zeg maar. Dat je quality time hebt met zijn allen.”
(vrouw (36), ging met man en vijf kinderen naar Avonturenpark Hellendoorn)
Ten aanzien van onbezorgdheid zijn tijdens de interviews ook een groot aantal andere thema’s
besproken: het gaat om de samenstelling van het gezelschap, voorbereiding, informatievoorziening vooraf en tijdens het uitje, de ervaringen tijdens het uitje (voorzieningen, gastvrijheid
personeel, interactie met andere bezoekers), externe factoren (weer, verkeer, drukte bij het
uitje) en de financiën. Al deze zaken zijn door de geïnterviewden genoemd als zaken die hun
gevoel van onbezorgdheid beïnvloeden.
In de online vragenlijst zijn al deze thema’s onderverdeeld in een groot aantal aspecten, geordend naar de keuze van een uitje, de voorbereiding van een uitje, het beleven van het uitje en
de ervaren emoties tijdens het uitje. Al deze aspecten zijn voorgelegd aan de respondenten,
waarin zij konden aangeven in welke mate deze voor hen van toepassing waren. In de analyse
is vervolgens gekeken naar de samenhang tussen deze aspecten. Bijvoorbeeld: mensen met
baby’s zijn vaak geneigd veel aandacht te besteden aan het sanitair (verschoonmogelijkheden) ter plaatse, drukte en alles meenemen wat ze mogelijk nodig hebben. Maar voor mensen
zonder baby’s geldt dit veel minder. Dit is zichtbaar in de wijze waarop respondenten deze
aspecten scoren. Wanneer verschillende aspecten op deze manier samen hoog of juist laag
scoren, dan noemen we dit een factor. Doel van dit onderzoek was om te bepalen welke
factoren van invloed zijn op de mate van onbezorgdheid tijdens uitjes.
Met behulp van een verklarende factoranalyse zijn alle aspecten die een rol spelen bij het plannen, voorbereiden en beleven van een uitje gegroepeerd tot 12 factoren. Het gaat hierbij niet
om de logica van aspecten die met elkaar samenhangen, maar om de statistische samenhang die blijkt uit de onderzoeksresultaten. Het gaat om de volgende factoren:
•

Praktisch

•

Baby’s

•

Voorzieningen

•

Gevoel samen weg

•

Gastvrij

•

Entreeprijs

•

Auto

•

Eten

•

Openbaar vervoer
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•

Weer

•

Kinderen

•

Overig

Het belang van bovengenoemde factoren is vervolgens statistisch geanalyseerd voor de drie
doelgroepen: ouders met kinderen, grootouders met kleinkinderen en bezoekers zonder kinderen. Hiervoor is een lineaire regressie-analyse gebruikt, hetgeen laat zien in welke mate de
factor bijdraagt aan het beoogde resultaat. Dit is gedaan voor drie resultaten: onbezorgdheid,
het enthousiasme over het uitje en de Net Promoter Score.

Bekend is onbezorgd
Weten waar men aan toe is, is een belangrijke factor voor onbezorgdheid. Dit verklaart de
hoge mate van herhaalbezoek: men weet er de weg en weet wat men er kan verwachten. Dit
bleek uit de interviews en werd bevestigd door de statistische analyse van de enquêteresultaten: herhaalbezoek een positief effect heeft op onbezorgdheid, maar ook op de beleving.
Wanneer bezoekers een uitje al eerder hebben ondernomen, voelen zij zich tijdens het uitje
meer onbezorgd. Ze zijn ook enthousiaster over het uitje, zijn meer bereid om het uitje aan te
bevelen aan anderen en ervaren meer positieve emoties.

Prijsbewuste consument
Uit de interviews blijkt tevens dat kosten, en dan met name bijkomende kosten, invloed hebben op de onbezorgdheid tijdens een uitje. De geïnterviewden geven aan zeer bewust bezig
te zijn met het besparen op de kosten van een uitje, zowel de kosten van het entreekaartje, als
de kosten van horeca en eventuele aanvullende activiteiten als het parkeren. De horeca wordt
als heel duur ervaren en veel respondenten nemen daarom zelf eten en drinken van thuis
mee. Wel wordt er gedurende de dag één keer getrakteerd. Bijbetalen voor extra activiteiten
wordt als zeer vervelend ervaren, zeker wanneer dit pas tijdens het bezoek duidelijk wordt. Allinclusive pakketten, inclusief vouchers voor eten en drinken, worden dan ook gewaardeerd.
Veel geïnterviewden beschouwen het als een sport om zoveel mogelijk geld te besparen op
de entreeprijs. Sommigen doen dit vanwege beperkte budgetten, anderen vinden het zonde
om het volle bedrag te betalen terwijl er zo veel voordeel te behalen valt.
“Rechtstreeks kopen, dat vind ik veel geld, ja. Vooral omdat je weet dat het veel goedkoper kan.
Dat is ook een beetje het punt. Dus ik ga niet meer in de rij staan, ik wacht wel tot er een actie
komt. Dan ga je een keer extra. Per saldo is dat natuurlijk duurder, maar het voelt wel beter.”
(vrouw (38), ging met man en twee dochters naar de Efteling)
Omdat dit onderwerp zo prominent naar voren kwam tijdens de interviews, is er tijdens de
online enquête op meerdere manieren aandacht aan besteed. Allereerst, om een indruk te krijgen van de financiële mogelijkheden, zijn respondenten gevraagd hoeveel geld zij per persoon
willen besteden aan een uitje. De mediaan is 25 euro per persoon.
In de enquête is tevens gevraagd naar de daadwerkelijke uitgaven tijdens het uitje, gespecificeerd naar reiskosten, de entreeprijs, horeca en overige uitgaven. De gemiddelde bestedingen
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per persoon aan een uitje bedragen bijna 35 euro. Grootste kostenpost betreft de entreeprijs
(€ 14,50), gevolgd door uitgaven aan horeca (€ 10,05). Als gekeken wordt naar het bedrag
dat mensen bereid zijn uit te geven blijken de daadwerkelijke uitgaven dus vaak hoger te zijn.
Respondenten zijn actief op zoek naar kortingsacties. Maar liefst 62% van de respondenten
gaf aan gebruik te hebben gemaakt van korting op de entreekaarten. Dit geldt iets meer bij
uitjes die met kinderen of kleinkinderen worden ondernomen (64%), bij uitjes zonder kinderen
maakt 58% gebruik van kortingsacties.
Ten slotte is nog een analyse uitgevoerd om na te gaan of er een relatie bestaat tussen
uitgaven en de beleving van een uitje. Heeft de hoogte van de uitgaven, of bijvoorbeeld het
gebruiken van een kortingsactie, invloed op de beleving? Dit blijkt niet of nauwelijks het geval
te zijn. Wel of geen korting, hoge of lage uitgaven: het uitje wordt er niet leuker van.

Overige invloeden op onbezorgdheid en beleving
Voor alle respondenten geldt in grote lijnen hetzelfde: het gevoel van samen lekker weg zijn
en een vriendelijke, verwelkomende omgeving zorgen ervoor dat het uitje fijn is. Toch zijn er
wat verschillen zichtbaar. Het aanbod van voeding is belangrijk, vooral voor het enthousiasme
en de bereidheid tot aanbevelen. Maar dat betekent niet dat iedereen hetzelfde wil: men is op
zoek naar gezonde voeding voor de kinderen, maar bezoekers zonder kinderen vinden gezonde voeding minder belangrijk. Grootouders die met hun kleinkinderen op pad gaan vinden
het prettig om vooraf informatie te hebben over de voorzieningen en activiteiten bij het uitje.
Ouders die met hun kinderen op pad gaan zouden meer genieten als zij zich minder zorgen
maken over verkeer en parkeren.

Conceptontwikkeling
De uitkomsten van de interviews en online enquête werden door studenten gebruikt in de
ontwikkeling van communicatieconcepten, waarmee het LAND van ANWB ervoor kan zorgen
dat jonge gezinnen meer onbezorgd kunnen zijn tijdens een uitje. Dit heeft een vijftal leuke
concepten opgeleverd; waarbij elk concept elementen bevat die direct toepasbaar zijn voor
het LAND van ANWB. Denk hierbij bijvoorbeeld aan extra keuzehulp bij het selecteren van
een uitje of het inzetten van nieuwe online communicatiemiddelen waarin leden andere leden
adviseren. De ANWB neemt deze zaken mee in de planvorming voor het komende jaar, om
zo het LAND van ANWB nog meer te ontwikkelen als gids naar leuke en onbezorgde uitjes.
Algemeen geldt dat alle aanbieders van uitjes kunnen bijdragen aan onbezorgdheid van hun
bezoekers door veel meer informatie te verstrekken over de uitjes. Dit omvat vanzelfsprekend
informatie over tickets en prijzen en informatie over bereikbaarheid (parkeren, verkeersinformatie, OV). Maar bezoekers zoeken ook gedetailleerde informatie over activiteiten ter plaatse,
kijkend naar de geschiktheid voor alle leeftijden in hun gezelschap, en informatie over horeca
(prijzen en aanbod) en praktische voorzieningen. Hoe meer informatie, hoe onbezorgder de
gast.

Literatuur
De gebruikte literatuur treft u online aan op www.nritmedia.nl/trendrapport2017
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10.5 Eten en drinken voor de gast van morgen
Eten en drinken zijn essentiële onderdelen van een dagje uit of een vakantie, omdat ze in belangrijke mate bijdragen aan de beleving en het doorbreken van de dagelijkse routine. Bij de
culinaire toerist staan eten en drinken zelfs centraal in het bezoek en is de omgeving daaraan
ondergeschikt.
Auteur: Peter Kruizinga, HZ
In het dagelijks leven zien we de laatste jaren een enorme aandacht voor eten en drinken, aangejaagd door de vele kookprogramma’s op de tv. Koks als Jamie Oliver (‘The Naked Chef’,
‘The Food Revolution’) en in Nederland Herman den Blijker (‘Herrie in de keuken’) maakten
met hun ongepolijste benadering koken en de aandacht voor (goed) eten en drinken in korte
tijd populair. Daarnaast is de markt voor duurzame, al dan niet biologische voeding in een
enorme versnelling gekomen. De vraag naar veel producten groeit nu zo sterk dat het aanbod
zelfs achterblijft. De Nederlandse overheid en de beslissers in de voedselwereld hebben op
de Nationale Voedseltop begin 2017 de ambitie uitgesproken dat Nederland binnen vijf tot tien
jaar koploper gezonde en duurzame voeding wordt. Die moet dan overal goed te krijgen zijn
en bereikbaar voor alle consumenten (Rijksoverheid, 2017). En Nederland is hard op weg om
die ambitie waar te maken: in vergelijking met 2015 steeg het aanbod aan duurzame voeding
in de Nederlandse supermarkten met 27 procent. Van de totale omzet van supermarkten is nu
twaalf procent met duurzame keurmerken, zoals Beter Leven, Biologisch, Fair Trade en ASC
(NOS, 2017). Duurzame voeding is hiermee niet langer een nichemarkt.
Eten en drinken – en de kwaliteit daarvan - worden dus steeds belangrijker. Wat betekent dit
voor de toeristische ondernemer? Wat is het belang van eten en drinken in het toeristische
aanbod? Wat doet de gast met eten en drinken en wat verwacht deze gast? Hoe kunnen
toeristische ondernemers hierop inspelen? Lectoraat Healthy Region en Kenniscentrum Kusttoerisme deden eind 2016 onderzoek onder gasten in Zeeland naar drie aspecten van eten en
drinken: beleving, gezondheid en lokale/streekproducten. Als steekproef is gebruikgemaakt
van de deelnemers aan het Zeelandpanel van het Kenniscentrum, die een online vragenlijst
invulden. Aan het panel nemen ongeveer 1.800 personen deel: verblijfstoeristen en dagbezoekers uit binnen- en buitenland, waaronder ook inwoners van Zeeland. In totaal vulden
601 respondenten de vragenlijst in: 57 procent Nederlands, 16 procent Duits en 27 procent
Vlaams. We kregen hiermee een goed beeld van wat deze groep mensen vindt. Dit is zeker
niet representatief voor alle bezoekers en alle inwoners van Zeeland, maar geeft wel goed
inzicht in de ontwikkeling van wensen en behoeften ten aanzien van eten en drinken.

Beleving
Bij de ervaring van eten en drinken gaat het om een combinatie van gastronomie, lokale
producten en een authentieke beleving (Blichfeldt & Therkelsen, 2010). De leden van het
Zeelandpanel zijn gevraagd naar hun culinaire beleving in Zeeland.
Het eten en drinken tijdens een vakantie of een dagje uit is voor de respondenten een uitgelezen mogelijkheid om bij te praten met familie en/of vrienden. Daarnaast geven zij aan dat
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het proeven van streekproducten hen laat kennismaken met de regionale cultuur en daarmee
iets nieuws laat ervaren. Vaak hebben respondenten de voorkeur voor restaurants, markten
of winkels met een authentieke en lokale uitstraling.
Figuur 1

Ondernomen culinaire activiteiten tijdens laatste bezoek aan Zeeland (N=497)
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Zo bezocht bijna de helft van de respondenten een restaurant waar regionale producten en
recepten zijn gebruikt. Ook bezocht 30 procent van de respondenten een winkel met typisch
Zeeuwse producten. Voornamelijk de Duitse respondent geeft aan deze winkels te bezoeken. Ondanks de stijgende populariteit van culinaire-/ foodtruckfestivals in Nederland bezocht
slechts 13 procent dit type festivals tijdens hun laatste bezoek aan Zeeland. Ook heeft een
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derde deel van de respondenten geen enkele culinaire activiteit ondernomen. Dit kan te maken hebben met de interesse of het nog relatief bescheiden (maar wel snel groeiende) aanbod
aan dit soort activiteiten.
Ondanks dat veel respondenten beleving en streekproducten belangrijk vinden voor het eten
en drinken tijdens hun bezoek aan Zeeland, hechten zij vooral veel belang aan een goede
service bij het eten en drinken. Opvallend is dat met name voor de Duitse respondenten de
beleving minder zwaar telt.

Gezondheid
Er is steeds meer bekend over de relatie tussen ons gedrag en onze gezondheid. Als onderdeel daarvan neemt de interesse in gezonde voeding enorm toe. Steeds meer mensen streven naar een gezonde leefstijl, die onder andere kan inhouden dat men biologisch of vegetarisch wil eten, ook of juist tijdens verblijf elders (Chang, 2014; Presenza & Del Chiappa, 2013).
Dit streven wordt bevestigd door de respondenten. Een meerderheid ziet graag dat er tijdens
een vakantie of uitstapje voldoende gezonde keuzes op het menu staan. Het aanbod van
gezonde producten en ingrediënten is belangrijk voor de respondent als hij/ zij uit eten gaat,
maar vooral als er zelf wordt gekookt. Daarentegen hechten respondenten, er met uitzondering van Duitse respondenten, weinig belang aan of het product biologisch is.

Lokale/streekproducten
In de literatuur is geen eenduidig begrip over wanneer een product ‘lokaal’ of ‘regionaal’ is.
Volgens Eriksen (2013) is ‘nabijheid’ hierbij bepalend. Dat wil zeggen:
•

Geografisch: locatie en korte afstand tussen producent, handel en consument.

•

Relationeel: het directe contact tussen producent, distributeur, handel en consument,
bijvoorbeeld bij markten, boerderijwinkels, coöperaties en andere netwerken.

•

De waarde die verschillende actoren toekennen aan voedsel: plaats van herkomst,
traceerbaarheid van herkomst, versheid, kwaliteit etc.

Wanneer gesproken wordt over lokale producten denken we al gauw aan streekproducten,
waaronder we voedings- of andere producten verstaan die geproduceerd worden in de streek
of plaats waar men verblijft. Nederland kent hiervoor een officieel keurmerk, beheerd door de
stichting ‘Streekeigen Producten Nederland’ (SPN). Als onderdeel hiervan kent Zeeland een
eigen keurmerk, ‘Zeker Zeeuws’. Met deze erkenning weet de gast dat het product in Zeeland is bewerkt en verwerkt en op duurzame wijze is geproduceerd, met respect voor milieu,
mens en dier. Voorbeelden van Zeeuwse streekproducten zijn producten uit de zee, zoals de
Zeeuwse kreeft, mesheften, platte oesters, tarbot en paling. Het zijn vooral de schaaldieren
en vissoorten waar toeristen aan denken als het om typisch Zeeuws eten en drinken gaat.
Zo at ongeveer de helft van de respondenten tijdens hun laatste bezoek aan Zeeland mosselen of oesters. Daarnaast zijn er ook verschillende producten van het land, zoals Thoolse
aardappelen, pain de mer, knopkaas, wijnen, vlegelbrood, bruine en kogelbonen en fruit. En,
heel specifiek voor Zeeland: zilte groenten, die groeien op de grens van land en zee, zoals
zeekraal, lamsoor en zeekool.
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Door het proeven van dit soort streekproducten ervaart de toerist iets nieuws en komt men
in aanraking met de Zeeuwse cultuur. Meer dan de helft van de respondenten, met name de
Duitse, vindt het proeven van streekproducten tijdens een vakantie of uitstapje spannend en
beleeft deze producten anders dan wanneer zij dezelfde producten thuis zouden proeven.
Veel respondenten hebben dan ook een voorkeur voor restaurants, markten of winkels met
een authentieke en lokale uitstraling. Restaurants, markten en winkels doen er dan ook goed
aan om in hun aanbod streekproducten op te nemen, omdat respondenten hier veel waarde
aan hechten. Respondenten letten hier op tijdens het kiezen van hun gerecht op de menukaart of tijdens het inkopen doen van ingrediënten voor hun maaltijd.

Conclusies
Bij eten en drinken tijdens een vakantie of een dagje uit draait het om een combinatie van gastronomie, lokale producten en een authentieke ervaring, maar centraal staat toch het sociale
aspect: het samenzijn met familie en vrienden. Basisvoorwaarden daarbij zijn goede service
en versheid van producten. De bezoeker stelt authenticiteit en lokale producten zeer op prijs
en zoekt een totaalbeleving.
Of iemand tijdens zijn bezoek aan Zeeland nu kiest voor een bakje kibbeling of gewokte
zeekraal, belangrijk is dat er ook gezonde keuzes zijn, want ook de Zeeuwse bezoeker hecht
veel belang aan zijn of haar gezondheid. Op dit moment vinden Nederlandse en Vlaamse
bezoekers in Zeeland biologische producten niet erg belangrijk, maar de verwachting is dat
zij de Duitse bezoeker snel zullen volgen. Waarschijnlijk zijn biologische producten binnen een
aantal jaar de norm.
Lokale en streekproducten bieden veel mogelijkheden om je te onderscheiden als destinatie.

Aanbevelingen voor ondernemers
De beleving kan worden versterkt met een verhaal (storytelling). Wat is de oorsprong van het
product? Waar en door wie is het geproduceerd? Dit soort informatie geeft een grote meerwaarde en versterkt het gevoel van authenticiteit. Niet door een opsomming van feiten, maar
door het verhaal te vertellen.
Het restaurant, de winkel of de marktkoopman zou kunnen inspelen op de ontwikkeling rondom gezondheid door informatie te verstrekken over het gerecht of product. Denk bijvoorbeeld
aan een menukaart waarop lokale activiteiten kunnen worden ondernomen om de calorieën
van een gerecht te verbranden. Bijvoorbeeld: ‘Voor deze pan mosselen kunt u een wandeling
maken over de prachtige boulevard in Vlissingen, wilt u ook nog een nagerecht loop dan nog
een stuk richting Dishoek over de duinen.’ Gasten worden zich zo bewust van de calorische
waarde van een maaltijd en maken bovendien kennis met de directe omgeving.
Voor de gasten die zelf koken kan een ondernemer in de horeca of de aanbieder van accommodatie, in samenwerking met boeren of chefs van restaurants uit de omgeving, kookworkshops aanbieden, waarin de achtergrond van de producten en de gezondheidswaarde
worden uitgelegd.
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Een trend die niet aan de orde is gekomen in ons onderzoek, is de enorme groei van bezorgdiensten. Hiermee kan worden ingespeeld op de behoefte aan gemak, maar tegelijkertijd op
het vergroten van de beleving, door maaltijden aan te bieden met regionale of lokale producten, die tegemoetkomen aan speciale gezondheidswensen. Denk hierbij aan pakketten voor
mensen die willen afvallen, of voor mensen die glutenvrij willen eten. Lever het verhaal er bij
plus de adressen van producenten en de beleving is compleet.

Literatuur
De gebruikte literatuur treft u online aan op www.nritmedia.nl/trendrapport2017
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10.6 Op de Kaart: duurzaamheid en hospitality
De hospitalitysector speelt een belangrijke rol in de duurzame ontwikkeling van onze samenleving. De sector is enerzijds cruciaal voor lokale, regionale en globale economieën vanwege
het verschaffen van werkgelegenheid en inkomsten. Anderzijds heeft hospitality een negatieve
impact op de natuurlijke omgeving, vanwege onder andere vervuiling, uitstoot van broeikasgassen en druk op (lokale) bronnen, grondstoffen en andere sociale en ecosystemen waarvan het onderdeel is (Melissen et al. 2016a, 2016b). Vanwege deze verbondenheid kunnen
duurzame initiatieven in de sector een grote impact hebben op onze samenleving en onze
planeet (Melissen et al. 2016a: 228). Echter, de meeste inspanningen op dit gebied zijn nog
ad hoc, op het besparen van kosten gericht en/of worden overschaduwd door dagelijkse
operationele zaken. Weinig initiatieven zijn erop gericht om duurzaamheid te verenigen met
de algemene businessstrategie, of op het creëren van waarde voor de gehele samenleving.
Kortetermijnplannen zegevieren nog altijd over langetermijnvoordelen, met alle gevolgen van
dien (Melissen et al. 2016a, 2016b).
Auteurs: Nadia Teunissen, Frans Melissen en Lars Moratis, NHTV
Dat neemt niet weg dat er door de jaren heen wel vooruitgang is geboekt binnen de sector
en dat de bereidheid tot werken met en voor duurzaamheid gegroeid is. Het nemen van de
volgende, concrete stap – meer doen dan wat een certificatiesysteem voorschrijft of het zogenaamde laaghangend fruit – blijft vaak uit. Ondernemers geven aan dat dit onder andere
komt door een gebrek aan kennis, financiële middelen en tijd (Melissen et al 2016b: 143).
Ook wordt door ondernemers opgemerkt dat de hospitality-industrie in haar aard wat conventioneel is en eerder trendvolgend dan een koploper als het om innovatie gaat. Uiteindelijk
speelt hier een zogenaamd sociaal dilemma: stakeholders, zoals ondernemers, gemeentes,
consumenten en academici, wijzen en kijken naar elkaar voor het nemen van besluiten en het
zetten van de volgende stap. Dit zorgt ervoor dat verdere verduurzaming binnen de sector
stagneert. De volgende quote uit een artikel van Melissen et al. illustreert dit:
‘All stakeholders seem willing to contribute to or support new initiatives. However, they do
not seem to agree on what that next step needs to be, who is responsible for taking the lead,
and in what way. In fact, it almost seems as if individual stakeholders cannot bring themselves to move beyond blaming other stakeholders for not taking the lead and not making the
right choices and decisions. As such, this situation could probably best be referred to as a
social dilemma; a situation in which a number of individuals or groups of individuals, such as
businesses and interest groups, are interdependent, but in which the individual (short-term)
interest or utility seems to conflict with the collective (long-term) interest or utility (Dawes,
1980). In such a situation “it is not human technology so much as patterns of human activity
that are challenging the sustainability of human development” (Parrish, 2007, pp. 846–847)’
(Melissen et al 2016a: 145)
Duurzaamheid, zo blijkt, is hierdoor dus (nog) niet geïnstitutionaliseerd binnen de sector, terwijl de potentie en de bereidheid er wel is. Om dit sociale dilemma te doorbreken, is er meer
kennis en vertrouwen nodig. Ondernemers zijn vaak uitdrukkelijk op zoek naar richtlijnen en
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ondersteuning, en tegelijkertijd naar mogelijkheden om met like-minded professionals te verbinden, in gesprek te gaan en samen te werken (Melissen et al. 2016a, 2016b).
Als reactie op deze situatie is het initiatief ‘Op de Kaart’ ontstaan, een online platform om
kennis en ervaringen op te doen en uit te wisselen voor en door ondernemers, academici en
andere belangstellenden om zo duurzaamheid binnen de sector naar een hoger niveau te tillen. Want om een echte duurzame ontwikkeling door te maken, is er ‘een beweging nodig van
inspirerende voortrekkers met een visie op hoe we van onze samenlevingen een betere plek
om te leven kunnen maken’ (Washington 2015: 106).

Op de Kaart
Op de Kaart is een initiatief van de Academie voor Hotel Management van de NHTV, bedoeld om op toegankelijke en leerzame wijze te informeren en te inspireren op het gebied van
duurzaamheid in de hospitalitysector – en om daar concrete stappen in te zetten. Hospitality
ondernemers zijn vaak gemotiveerd om meer met duurzaamheid te doen, maar bij de invulling in de praktijk kunnen ze wel een steuntje in de rug gebruiken. Op het platform kunnen zij
dan ook een verscheidenheid aan duurzaamheidsthema’s vinden waarin zij zich (verder) kunnen verdiepen, bijvoorbeeld via e-learning ‘gerechten’ en video-interviews met sustainability
champions uit het werkveld. Elk thema is opgebouwd uit een ‘Voorgerecht’, waarin het belang
van het thema naar voren komt, gevolgd door een ‘Hoofdgerecht’ waarin handreikingen geboden worden om zelf met het thema aan de slag te gaan. Het ‘Nagerecht’ biedt voorbeelden
uit de praktijk van koplopers op het gebied van duurzaamheid. Om een idee te krijgen van hoe
de gerechten inhoudelijk vorm krijgen, volgt hieronder een korte schets van enkele thema’s
van Op de Kaart.
In het thema ‘afval’ wordt ingegaan op welk soort afval de hospitalitysector voornamelijk
produceert en wat (de huidige hoeveelheid) afval zo problematisch maakt voor zowel mens
als milieu.
Het aanpakken van het afvalprobleem komt in feite neer op het bestrijden van een symptoom.
Wie echt het probleem van afvaloverschot wil oplossen, zal ook moeten kijken naar de oorzaak van het probleem: het consumptiepatroon. In het praktische deel van dit thema wordt er
dan ook gekeken naar de vijf ‘R-en’: Refuse, Reduce, Redesign, Reuse en Recycle. Hiervan
hebben de eerste drie betrekking op het voorkomen of verminderen van afval. Voor het afval
dat alsnog geproduceerd wordt, geven de laatste twee stappen aan hoe afval verantwoord
kan worden verwerkt.
Het thema ‘waterfootprint’ biedt inzicht in waarom water een belangrijk duurzaamheidsthema
is en introduceert het concept en de maatstaf waterfootprint. Deze maatstaf laat zien hoeveel
zoetwater er door mensen wordt geconsumeerd en/of vervuild. Een waterfootprint is ook
een maat voor het waterverbruik van een product over de hele productieketen (Hoekstra
2015). In het hoofdgerecht van dit thema wordt gekeken naar hoe de waterfootprint van een
onderneming kan worden berekend en hoe je deze footprint kunt verkleinen. Het wordt in dit
hoofdgerecht duidelijk dat de negatieve impact die wij hebben op het milieu wat betreft water,
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eerder gerelateerd is aan de producten die wij consumeren dan het water dat we verbruiken
onder de douche.
Eten en drinken is in overvloed aanwezig in Nederland. We staan er vaak niet meer bij stil waar
het vandaan komt, hoe het wordt geproduceerd en wat de impact daarvan is. Het thema
‘Eten en Drinken’ schetst een overzicht van de relatie tussen F&B en duurzaamheid. Vervolgens worden handvatten geboden om als ondernemer de ‘voedsel-impact’ te verminderen
of voorkomen. De grootste impact zit hier op het gebied van vlees. Door te kiezen voor meer
vegetarische gerechten of het aanbieden van gevogelte in plaats van rund kan een ondernemer al grote stappen zetten op het gebied van duurzaamheid. Ook werken met lokale en seizoensgebonden producten maakt een verschil, evenals het voorkomen van voedselverspilling
door te werken met een beknopte menukaart.
Daarnaast heeft duurzaamheid natuurlijk ook een sociale component, die bij uitstek relevant
is in een mensgerichte sector als de hospitalitysector. Als ondernemer is draagvlak onder
medewerkers en gasten cruciaal om echt een volgende stap richting duurzaamheid te kunnen zetten. Medewerkers en gasten informeren en betrekken is hierbij essentieel en dit komt
uitgebreid aan bod in het thema ‘Communiceren’.
Voor de nagerechten zijn verscheidene koplopers in de sector geïnterviewd en in beeld gebracht, gerelateerd aan de verschillende duurzaamheidsthema’s. Ieder van hen benadrukt dat
duurzaamheid gemeengoed aan het worden is, en dat gasten steeds vaker inspanningen op
dit gebied verwachten van een onderneming. Uitdagingen liggen voornamelijk op het gebied
van F&B, zoals het gebruik van vlees, en het (her)gebruik van materialen, via het werken met
cradle-to-cradle producten en circulair ondernemen. Ook wordt de hoop uitgesproken dat de
sector meer aandacht gaat besteden aan sociale `inclusiviteit´, bijvoorbeeld door het betrekken van medewerkers met een fysieke of mentale beperking. Ondernemers die dit al doen,
zien dat het mogelijk is en goed werkt. Ook onderstrepen de pioniers dat duurzaamheid niet
langer als een trend gezien moet worden, maar als een noodzakelijk goed, wat vereist dat er
nagedacht moet worden over de concrete invulling ervan. Dit proces gebeurt in een steeds
hogere versnelling: ‘Wie nu niet oplet, mist straks de boot en zal veel meer moeite hebben om
later nog aan te haken’, aldus een pionier. Het platform Op de Kaart heeft als doel dit proces
te ondersteunen.

De transitie naar een “duurzaamheidscultuur”
Duurzaamheid integreren in een onderneming gaat daarom over cultuurverandering; van business-as-usual naar een nieuwe situatie waarin mens en milieu (meer) centraal staan. Als je niet
de organisatiecultuur hebt om de duurzaamheidsidealen en -innovatie te ondersteunen, dan
wordt het lastig om je doelen te bereiken. Het creëren van een cultuur die personeel aanmoedigt om actief bezig te zijn met duurzaamheid en gasten aanzet tot duurzaam gedrag, is de
sleutel tot succes voor een onderneming om zijn duurzame initiatieven te verwezenlijken (Glavas 2012). Uiteindelijk gaat duurzaamheid niet alleen over technische innovaties en financiële
investeringen, maar vooral over mensen; hun gedrag, motivaties, waarden en perspectieven
op de wereld (Dessein et al. 2015).
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Op de Kaart biedt handvatten om deze transitie te bewerkstelligen. Het creëert een mogelijkheid voor gelijkgestemden om met elkaar in gesprek te komen en zo kennis, ervaringen en
visies uit te wisselen. Het platform probeert de voorlopers binnen de sector te activeren en onderdeel te maken van een beweging die de volgers mee gaat nemen in een stap voorwaarts
op het gebied van duurzaamheid. Dit artikel is dan ook niet alleen een (voor)aankondiging van
de lancering van dit platform, maar vooral ook een uitnodiging om onderdeel te worden van
deze beweging en een actieve bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling en realisatie
van Op de Kaart. De initiatiefnemers – Frans Melissen, Lars Moratis en Nadia Teunissen – stellen een reactie via opdekaart@nhtv.nl dan ook zeer op prijs!
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Het ‘Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd’ geeft een samenhangend beeld
van de gehele Nederlandse vrijetijdsindustrie. Op basis van de meest toonaangevende (statistische) onderzoeken en bronnen komen de belangrijkste trends en
ontwikkelingen in toerisme, recreatie en vrije tijd aan bod. Deze worden aangevuld met visies en inzichten van vooraanstaande branche- en kennisorganisaties
uit de sector. Daarmee is het rapport inmiddels uitgegroeid tot hét standaardwerk voor en door de sector. Door de presentatie van alle informatie in één
overzichtelijke uitgave is het rapport ook uitstekend bruikbaar als naslagwerk.
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